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        ::::ا�هداءا�هداءا�هداءا�هداء

  .إلی جیل الثورة، الذي مّن الله علیه بالنصر فعّرفنا طعم الحریة

  .لذین کلما نظرت إلی بریق عیونهم أدرکت أّن النهضة أمر ممکنو إلی جیل الیوم ا

  .لیصنعوا من آمال أمتي حقیقة. القدیر أن یهبهم نسائم الحریة و أسأل

        ....مسيةمسيةمسيةمسية                                                            

        



 

  

        ::::شکـــــــر و تقدیرشکـــــــر و تقدیرشکـــــــر و تقدیرشکـــــــر و تقدیر

      سـبحانه  همنـ  بتوفیـق ز هـذا العمـل،   انجو جّل الذي وفقني � عّز حمًدا و ثناًء علی المولی    

في کثیر من المرات أصل إلی درجة أعتقد فیها أنني سـأتوقف و أرحـل عـن     کنتو . تعالیو 

لکن مـن بـاب E ُیسـقط المیسـور بالمعسـور وجـدتني        .قي، التي کنت أحیانا غریبة بینهاأورا

  .سعیدة في النهایة بإنجازه بفضٍل من الله و عونه

فإّني بدایة أوجـه  . »الناس E یشکر الله من E یشکر «: و عمN بقوله صلی الله علیه و سلم    

سـوني  شکري العمیق إلی کل أولئك الذین عجنوا شخصیتي علـی مـّر اRیـام، إلـی الـذین درّ     

  .فأضاؤوا کالنجوم في سماء العقل و الروح

کما E یسعني إEّ أْن أعرب عن احترامي و تقـدیري Rسـتاذي المشـرف اRسـتاذ الـدکتور          

، کان لهما اRثر الفعال فـي دعـم   ینتشجیع و توجیه سدیدرشید باقة، علی ما لمسته منه من 

  .عزمي للوصول بالبحث إلی ما وصل إلیه

اRقـارب، اRصـدقاء          : و أسدي جزیل الشکر لکل من مّد لي ید العـون مـن قریـب أو بعیـد        

یاسین بن لحسن و زمیله اRسـتاذ مصـطفی لقـاط،    : و الزمNء، و أخص بالذکر اRستاذ الفاضل

مـن جامعـة   مراجع البحث  مصادر و ذین ساعدا بکرٍم منهما علی بلوغي لمجموعة هامة منلال

  .نیس بفرنسا

کمال بن مـارس الـذي   / د: و خالص الشکر ممزوًجا بالتقدیر و اEحترام البالغ إلی أساتذتي    

نا الحـظ  أتاح لنا هذه الرحلة في التاریخ الوسیط، بإشرافه علی مشروع الماجستیر، الذي کان ل

عاشـور منصـوریة، الـذین    / جمعة بن زروال، أ/ مسعود مزهودي، د/ د.أ. في أن نکون جزًءا منه

  .لقیت منهم دعًما و حرًصا علی شأني طیلة مشواري الدراسي، منذ مرحلة التدرج

علـي عشـي علـی دعمـه و اهتمامـه بـي                  . أ: و الشکر موصول لـoخ الـذي أعتـز بصـداقته        

Nئيو بزم.  
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  .اAیطالیون في غرب المتوسط -2    
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  .المدن اAیطالیة قطب للصناعة الحرفیة -1    
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                        ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 بة ا/نسانیة عبر التاریخ ، و َفْضً#ریة ُتعّد من الموجودات التي مّیزت التجرالظاهرة الحض إّن    

خیـرة  عن الجانب السیاسي فهي أیًضا وجٌه من أوجه الحیاة ا5قتصادیة و ا5جتماعیـة، هـذه ا1  

، لما لها مـن أهمیـة فـي تسـلیط     التي أصبحت تحظی باهتمام البحوث و الدراسات التاریخیة

علی ا1قـل   -الضوء علی جوانب و زوایا، من حیاة الذین عاشوا الماضي، لم تکن إلی وقت قریب

  .تلقی من ا5هتمام ما یکفي –في جامعاتنا 

وروبـا العصـور الوسـطی و تطـور أنظمتهـا      نشأة المدن في أ Dیعالج هذا البحث الموسوم بـ     

بأوروبـا أثنـاء    -أي المدینـة  -جوهر الظاهرة الحضریة Cالسیاسیة و ا5قتصادیة، إیطالیا أنموذجا

في محاولة لرسم صورة واضحة المعالم عن المجتمـع ا1وروبـي خـ#ل هـذه     . العصور الوسطی

دة التي مّیزت العصر القدیم إلی عـالم  التي انتقلت بأوروبا الغربیة من عالم الوح الحقبة الزمنیة

  .التعدد الذي صبغ العصر الحدیث

و الطریقة الک#سیکیة في معالجة مواضیع التاریخ ا1وروبي الوسیط کانت تقتضـي التـأریخ       

للعناصر الجرمانیة التي توالت تباًعا علی المشهد السیاسي ا1وروبي، فأقامت دولها علی أنقـاض  

مانیة بعد أن زعزعت الوضع السیاسي و ا5جتمـاعي بأسـره، و مهـّدت لوضـع     ا/مبراطوریة الرو

فکانت الدراسات الک#سیکیة و حتی مصادر الفترة تتبع خط سیرها من بدایـة ولوجهـا    .جدید

و بعـد اسـتقرار ا1وضـاع    . حدود ا/مبراطوریة إلی غایة استقرارها في أحد أقالیم ا/مبراطوریة

  .لفترة من التأریخ للعناصر إلی التأریخ للدولتحول الکتاب المعاصرون ل

 هتمـام بالتـاریخ المجهـري    لکن في الکتابات التاریخیة الحدیثة تختلف الصورة نوًعا ما، فا5    

من دراسات المؤرخین المعاصرین أصبح یحتل حیًزا کبیًرا )  La Micro-histoire( أو المحلي

و الترکیـز علـی القضـایا    . القـرن الماضـي  منذ ظهـوره فـي إیطالیـا سـنوات السـبعینات مـن       

غلب علی ا5هتمام بالتاریخ السیاسي )في صورة عامة المجتمع(ا5جتماعیة و ا5هتمام با/نسان

باطرة أو الباباوات الـذین شـکلوا مجتمعـین    ا1ملوك و الو العسکري للشخصیات الجرمانیة من 

  .الوسطی فسیفساء المشهد السیاسي ا1وروبي خ#ل ألف عام العصور
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و من ذلك جاء اهتمامنا برصد صورة الحیاة الحضریة داخل أوروبـا أثنـاء هـذه الحقبـة مـن          

الزمن، بعدما غدت المدینة، و هي جوهر و أساس الظاهرة الحّضریة، صـورة باهتـة عـن الحیـاة     

الحضریة في أوروبا، و کان هدفنا في ذلك تتبع انتعاش المـدن و عـودة ظهورهـا، و أثـره فـي      

 مـی#دي، ال /ق#ع الحضاري الذي عرفته أوروبا غداة القرنین الخامس عشـر و السـادس عشـر   ا

  ).La Renaissance( فیما عرف بالنهضة ا1وروبیة

ف# بـد أن مخـاض   و بما أن هذه النهضة کانت غرًسا إیطالًیا خالًصا في کثیر من مظاهرها،     

جنبـات المـدن ا/یطالیـة و هـو مـا دفعنـا       هذه النهضة قد بدأ مع نهایة العصور الوسطی بین 

5ختیار أنموذج الحیاة الحضریة في إیطالیـا کـون ثمـار المدینـة فیهـا اسـتمرت فـي عملیـة         

  .ا/نتاش لتعطي في ختام مرحلة العصور الوسطی غرس النهضة ا1وروبیة

خـرى موضـوعیة هـو الـذي بلـور      أو الهدف من الدراسة الذي انبثق مـن أسـباب ذاتیـة و        

  .إشکالیة البحث و حدد المجال الزماني و المکاني للبحث

        ::::بحث بحث بحث بحث الالالال    إشکالیةإشکالیةإشکالیةإشکالیة

  :ینطلق هذا البحث من ا/شکالیة التالیة    

کیف ساهم ظهور المدن و تطورها بأوروبا العصور الوسطی في تغییر صـورة الغـرب المسـیحي    

ا/یطالیـة بشـکل   کیف استطاعت المـدن ا1وروبیـة، و   : مع نهایة هذه الحقبة؟ و بعبارة أخرى

خاص، أن تغّیر ذهنیة المجتمع، و تدفع بحرکة التطور ا5قتصادي، و تقلص ُسلطة، نفوذ و دور 

  مراء ا/قطاعیین و ا1باطرة سواٌء في الجانب السیاسي و ا5قتصادي و ا5جتماعي؟الکنیسة و ا1

  :و علی ضوء هذه ا/شکالیة نصوغ عدة تساؤ5ت أهمها    

لنشأتها ع#قة بإحیاء التجـارة المتوسـطیة    ن في المجال ا/قطاعي؟ و أکانالمدکیف نشأت * 

أم أّنهـا نشـأت    یزنطیین في فترات و ظروف مختلفـة؟ أم باحتکاك ا1وروبیین بالمسلمین و الب

  علق بالمجتمعات ا/قطاعیة نفسها؟1سباب تت

  ا ع#قة بذلك؟لماذا ظهرت هذه المدن في إیطالیا أو5ً دون غیرها؟ و هل للجغرافی* 



 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
 

 

 

 ج 

  ج الحضري بإیطالیا و إعادة بعثه؟بأي قدٍر ساهمت بیزنطة، تحدیًدا، في الحفاظ علی النسی* 

کیف تطورت هذه المدن اقتصادًیا، سیاسًیا و عمرانًیا؟ و ما هي الفئات السکانیة التي عاشـت  * 

  بها؟

فـي إخـراج الفـرد و المجتمـع ا1وروبـي مـن سـیطرة         -حًقـا -هل سـاهمت حیـاة المدینـة   * 

  ا/قطاعیین و الکنیسة، و بالتالي تحریر الفرد ا1وروبي؟

کیف کانت ع#قة ا1مراء ا/قطاعیین و الکنیسة بحکومـات المـدن و المجموعـات السـکانیة     * 

  فیها، قبل إحیاء التجارة و بعدها؟

ینـة ا1وروبیـة زمـن    قتصادیة و ا5جتماعیـة للمد ما هي أهم الم#مح السیاسیة و ا5: و أخیًرا* 

  العصور الوسطی؟

        ):):):):المجال الزماني و المکانيالمجال الزماني و المکانيالمجال الزماني و المکانيالمجال الزماني و المکاني( ( ( (     حدود البحثحدود البحثحدود البحثحدود البحث

، أین کـان مـی#د   )Xe(لقد حددنا الفترة الزمنیة لهذا العمل من نهایة القرن العاشر می#دي    

)                        تجـارة النشـاط الحرفـي و ال  (  ة ا5قتصـادیة علـی ضـواحي ا1بـراج مـع حرکـة الیقظـ       المدن

، إلی غایة القرن الرابع عشـر  "س#م الرب" أو  "هدنة الرب" و استتباب شيٍء من ا1من بفضل 

XIV(می#ديال e(       حیث نما اقتصادها و اکتمل نسـیجها الحضـري و التجـاري، و بـدأ تأثیرهـا

  .المباشر و غیر المباشر في الظهور مع نهایة العصور الوسطی

ا ا/طار المکاني فقد تم تحدیده بإیطالیا، 1ن مظاهر المدینة الحقیقیة قد تجلـت بصـورة   أم    

ـ  و . إحیاء التجارة المتوسـطیة ب للحیاةواضحة مع المدن ا/یطالیة التي عادت   مـن  رغمعلـی ال

تطرقنا في جانب من البحث إلی المدن ا/قطاعیة التي عرفتها کل أوروبا الغربیة إ5ّ أّننـا عنـد   

علی التجربـة ا/یطالیـة   یکون ز یرکالت ة، ا5قتصادیة و ا5جتماعیة فإناسة الجوانب السیاسیدر

حیاء التجـارة، إ5ّ  من ظهورها بالموازاة مع حرکة إرغم ال علی فحسب؛ ذلك أن المدن الشمالیة

  .الذي عرفته المدن ا/یطالیة و التطورلم تعرف ا5زدهار أّنها 
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        ::::أهمیة الدراسةأهمیة الدراسةأهمیة الدراسةأهمیة الدراسة

هــذا البحــث محاولــة لفهــم جدلّیــة الع#قــة بــین الســلطة السیاســیة و الســلطة الدینیــة                        

من خ#ل تتبع خـط التطـور   و التي مّیزت تاریخ أوروبا الوسیطیة، لکن بشکل مختلف نوًعا ما؛ 

ککیـان  -للمظاهر الحضریة و حیاة المدینة في أوروبـا، و البحـث فـي مـدى مسـاهمة المـدن      

في تغییر الواقع السیاسي خ#ل العصور الوسطی، و تأثیرها في تغییـر   -اجتماعي له خصوصیته

أي إعطـاء صـورة لتطـور الحیـاة ا5قتصــادیة                            . البنـی ا5جتماعیـة لمجتمـع العصـور الوسـطی     

  .و ا5جتماعیة و انعکاساتها السیاسیة 5 العکس

ا5قتصادي و ا5جتماعي دون إغفـاٍل للجانـب   لبحث في الجانب لذلك فالدراسة تهدف إلی ا    

السیاسي، من خ#ل متابعة تغّیر النظرة إلی من یجب أن یسّیر المجموعة السـکانیة بالمدینـة     

 جتمعات ا1وروبیة عن سـلطة و سـیطرة  و کیف ّتم ذلك؟ و درجة مساهمة المدن في فصل الم

  .الکنیسة و ا1مراء ا/قطاعیین

و أیًضا بحث في تطور نظم الحضـارة الغربیـة خـ#ل العصـور الوسـطی بدراسـة المـدن        و ه    

  .ا/یطالیة کأنموذج لهذه التطورات

        ::::دواعي و أسباب اختیار الموضوعدواعي و أسباب اختیار الموضوعدواعي و أسباب اختیار الموضوعدواعي و أسباب اختیار الموضوع

دفعتني للبحث في مجـال التـاریخ ا1وروبـي الوسـیط، و اختیـار هـذا الموضـوع تحدیـًدا             

  .ضوعیةمجموعة من ا1سباب و الدوافع بین ذاتیة و مو

و هذه الرغبة عززتها . فهي الرغبة في دراسة التاریخ ا1وروبي أثناء العصور والوسطی: الذاتیةالذاتیةالذاتیةالذاتیةأما 

  .ما بعد التدرجفیولی محاضرات أستاذي المشرف، في مرحلة التدرج ثم في السنة ا1

 ة، فْض#عند انجاز البحوث التاریخی ا5قتناع بأهمیة دراسة الجوانب ا5قتصادیة و ا5جتماعیة • 

اضـت  علی تتبع الحیاة السیاسیة أو العسکریة التي أف ، عن میلي نحو هذه الجوانب من البحث

  .أق#م الباحثین بالدراسة و البحث کتب التاریخ بذکرها و قتلتها

  :فتتمثل في : الموضوعیةالموضوعیةالموضوعیةالموضوعیةو أما 
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فـي الـوطن تعـالج مواضـیع التـاریخ       عدم وجود دراسات متخصصة و جاّدة، إلی یومنا هـذا، • 

.    في المشرق أو المغـرب  رتباطه بتاریخنا ا/س#مي، إنأهمیته و ا من رغمبالا1وروبي الوسیط، 

إّنما عالجـت مواضـیع الع#قـات     و أغلب الدراسات التي حاولت أن تقترب من التاریخ ا1وروبي

  .بین الشرق و الغرب، زمن الحروب الصلیبیة خاصة

ث عن ا1سباب الکامنـة وراء التغیـرات التـي عرفتهـا أوروبـا منـذ القـرن الثـاني عشـر                          البح• 

  .و انعکاساتها علی الفترة القادمة

کما أن حیاة المدینة کانت بشکل أو بآخر الباب الذي سمح بانبثاق ضوء الحضـارة و التطـور   • 

و ا5قتصـادیة و ا5جتماعیـة التـي طورتهـا     في الحیاة ا/نسانیة، فارتبطت بها النظم السیاسـیة  

المجموعات ا/نسانیة علی مّر الزمن، فأردنا معرفة الدور الذي لعبته الحیاة المدنّیة في إخـراج  

  .أوروبا الغربیة من ظ#م العصور الوسطی

 غیـاب مـنهج واضـح             ،و أهم الدوافع الموضوعیة التي تلح علی ضرورة ا5هتمام بهذا المجـال • 

لیس في ب#دنا فحسب، بل  ة المعالم لدراسة التاریخ الوسیط؛/عداد مدرسة واضح ؛و خط سیر

ـ   فـي    افي الب#د العربیة ُکلها، و ما هو موجود من الدراسات العربیة أو المعرّبة 5 یکاد یمـ� رًف

ونهـا  المکتبات الجامعیة، با/ضافة إلی سطحیة أغلبها أو شمولیة مواضیعها التي تقترب مـن ک 

کمـا أن  . موجهة لط#ب سنوات التدرج منها إلی بحوث أکادیمیـة جـادة و عمیقـة   محاضرات 

  .أغلبها تحوي اقتباسات مکررة، فا5ط#ع علی واحٍد منها یغنیك عن ا5ط#ع علی البقیة

و ما عزز غیاب دراسات جادة تتناول الغرب ا1وروبي الوسـیط بالبحـث فـي جامعاتنـا، هـو          

ب ا1عم من البـاحثین فـي جانـب واحـد هـو دراسـة تـاریخ المغـرب ا/سـ#مي                                تخندق الغال

  .أو المشرق ا/س#مي، بحجة بعث التراث أو الحفاظ علی مقومات الهویة

وجود و 5 شك أن المتتبع لتاریخ البحث و ا/نتاج العلمي في بلدان المتوسط، ی#حظ عدم     

الحضـارات  5هتمامات العلمیة بشکل عام، و البحـث فـي حقـل التـاریخ و     یطبع ا توازٍن عمیٍق

عن القرن، نشأت فـي أوروبـا معاهـد للدراسـات الشـرقیة، أنتجـت        فمنذ ما یربو. بشکل خاص

 دراسـة  متخصصین تمکنوا من تجاوز عوائق اللغة و ا5خت#ف الثقافي لیقدموا مسـاهمات فـي  
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التـي   في حین، و باستثناء القلیل من ا1طروحات )1(.میةتاریخنا 5 یجادل أحٌد في قیمتها العل

أنجزها بعض الط#ب الباحثین من العرب و المسلمین في الجامعـات ا1وروبیـة، فإّننـا 5 نجـد     

 ضمن البحوث العربیة التي تنجز في جامعاتنـا، بحوًثـا تألقـت فـي ا5هتمـام بتـاریخ دولـة أو       

  .ضارتهامساهمات في دراسة ح أو قدمت شخصیة غربیة

میین               یأهلکتها ا1ق#م، کان لزاًما علی المجموعة البحثیة من أکاد و بدل ا5هتمام بمواضیع    

                     . علی شؤون البحث التاریخي في ب#دنا، و جامعاتنا، إی#ء اهتماٍم أکبـر بهـذا المجـال   و قائمین 

في رحاب جامعاتنا و مراکز بحوثنا علی ا5هتمام بما فیه الکفایة  دأبنا منذ وقت ُمْبکر، و لو أّننا

بتاریخ ا�خرین في ضفة المتوسط الشمالیة، و الـذي ُیشـکل فـي بعـض ا1حیـان جـزًءا مـن        

  )2(.تاریخنا، لُکن�ا بالتأکید قادرین علی التواصل بشکل أفضل و أعمق مع جیراننا في الشمال

از هذا البحث، المساهمة في سد شيٍء من فراغ مکتباتنا من لذلك کله، کان من أسباب إنج    

الدراسات التي تتناول هذا المجال، و کمبادرة لدعوة کافة الباحثین في تاریخ العصور الوسـطی  

  .إلی ا5هتمام أکثر فأکثر بالغرب ا1ورروبي الوسیط

        ::::صعوبات البحثصعوبات البحثصعوبات البحثصعوبات البحث

سـواٌء لـدى النخـب                 (وعي جمعـي  إن واقع البحث التاریخي في ب#دنا و الذي یعکس غیاب    

ــاحثین    ) أو الســلطة ــزائم الب ــیط ع ــا لتثب ــا م#ئًم ــّد مناًخ ــة، ُیع ــة الدراســات التاریخی                         بأهمی

هـم العوائـق التـي تـؤخر وتیـرة إنجـاز البحـوث التاریخیـة فـي          أو  المؤرخین، و یشکل أحد 

ــا . جامعاتنــا ــا ســنتکلم عــن الت ــاریخ الضــفة الشــمالیة للمتوســط  و إذا کن                  ریخ الوســیط، و ت

تحدیًدا، فإن العراقیل و الصعوبات التي تواجه الباحث تزداد صعوبة، و تکون ذات أثر أبلغ علـی  

  .خط سیره

غیر أن صعوبات البحث 5 تتعلق بمناخ العمـل فحسـب و لکـن لهـا ع#قـة أیًضـا بطبیعـة            

فإشـکالیة المـدن ا/یطالیـة فـي     . لمیة التي تتحکم في صیاغة إشکالیاتهالموضوع و المادة الع

                                      
   .6، ص 2001أفریقیا الشرق، : الدار البیضاء نشأة الجمهوریة، في التاریخ الروماني، سراج أحمدسراج أحمدسراج أحمدسراج أحمد . 1
  .نفسهالمرجع .  2
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تاریخ حضري، و إّنما تاریخ عام /یطالیا مرتکـز علـی المـدن     Dالعصور الوسطی لیست إشکالیة

   )C.)1بنظرة من المدن کما کانت فعً# في تلك الفترة

مصادر و وثائق الفتـرة  ي یمّیز إضافة إلی ذلك فإن اخت#ف التقدیرات و تضارب الروایات الذ    

کان سبًبا في عدم القدرة علی ضبط التواریخ و تعداد سکان المدن و حجـم المبـاد5ت بینهـا            

و في کل هذه المجا5ت یعتمد الباحثون المحدثون علـی ا/حصـائیات   . و بین العالم الخارجي

العامة للمدن ، و بالتـالي تکـون   المبنیة علی سج#ت الضرائب أو قوائم الناخبین في المجالس 

  .أقرب إلی التخمینات منها إلی ا1رقام الدقیقة

تحیط بالموضوع کنا قـد وجـدنا صـعوبة     ، التيو المادة العلمیة، نفسها، من وثائق و مراجع    

اریخ هتمـام بالتـ  روسة، ثـم إّن عـدم ا5  في جمعها، بسبب نقصها أو5ً، لبعد الفترة الزمنیة المد

نعکس علی حجم و نوعیة الدراسات المنجزة، و بالمثل علی اقتناء الوسیط في ب#دنا اا1وروبي 

  .ا1صلیةالکتب سواٌء المترجمة أو تلك التي بلغتها 

کما أن أغلب الوثائق المحایدة للمدن کالعقود التجاریة و الوثـائق ا/داریـة محفوظـة بـدور         

منها کنماذج لتحلیل الظاهرة الحضـریة فـي    ا1رشیف في مختلف المدن ا/یطالیة، و المنشور

تخدامها و هي بلغة غیر تلك التي الغرب الوسیط، إن�ما َوَصْلنا إلی بعضها بصعوبة بالغة، و کان اس

رتاح لها قد تطلب بذل مجهود أکبر في محاولة فهم النص بعد ترجمته ثـم محاولـة ترکیـب    ن

  .المراجع من معلومات المعلومات التي نستخرجها منه و مقارنتها بما في

لتفات إلـی الشـعب، لـذلك    رة تهتم بأهم أحداث الحکم دون ا5عدا عن أّن الکتابات المعاص    

و تطــور  فهــي 5 تعطینــا أیــة وســیلة للحکــم علــی الــنظم ا5جتماعیــة للســکان و أخ#قهــم

ـ ) De Sismondi(بـاطرة ُیعـّد علـی قـول     کما أن تاریخ ا1مـراء و ا1 . مؤسساتهم ا عـن  أجنبًی

  )2(.موضوع المدن 1نه 5 یعطي ا1سباب التي أعدت لمی#د الجمهوریات ا/یطالیة

                                      
1. Menant . F, Les Villes italiennes XIIe-XIVe siècle, Paris : Armand Colin, 2004, p5.  
2. De Simondi . S, Histoire des Républiques Italiennes, Paris : Furne et Ce Libraires-
Editeurs & Treuttel et Wurtz Libraires, 1840, Tome 1er, p 25.  
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و من الصعوبات التي واجهت البحث أیًضا، صعوبة تحدید المواقع الجغرافیـة بحکـم الفتـرة        

الزمنیة البعیدة، و تغیر المجال المکاني، إذ من الصـعب تنـاول منطقـة جغرافیـة بعینهـا فـي       

5فتقـار هـذه    ،تی نهایتهافترة ح، و التأریخ لها منذ بدایة الالعصور الوسطیخ أوروبا دراسة تاری

المناطق الجغرافیة إلی الوحدة السیاسیة و تحرك العناصر التي عاشت في أوروبـا مـن منطقـة    

کما أن العصور الوسطی، و هي فترة امتدت 1کثر من عشر قرون، لم تسـر علـی    )1(.إلی أخرى

ي الجوانب السیاسیة و الحضاریة، فقد اختلفت هـذه الجوانـب مـن مرحلـة إلـی      وتیرة واحدة ف

اختلـف عنـه فـي    مرحلة و من منطقة إلی أخرى، فما ساد بدایة العصور الوسطی من نظم قد 

و ما ظهر من حضارة في إیطالیا في فترة ما یختلف عما ظهر من حضارة فـي إنجلتـرا   ، نهایتها

مح الحیـاة الحضـریة التـي نحـاول جمعهـا مـن خـ#ل التجربـة         لذلك فم# )2(.في الفترة ذاتها

  .علی بقیة الغرب ا1وروبي الوسیط 5خت#ف التجارب ا/یطالیة یصعب علینا تعمیمها

        ::::منهجیة البحثمنهجیة البحثمنهجیة البحثمنهجیة البحث

ي المرتکـز  التـاریخ نجاز هذا البحث و النهل من المصادر و المراجع علی المـنهج  اعتمدنا في إ

د علی التحقق من صحة ا1حداث و الروایات التاریخیة و تحلیلهـا، باسـتخدام الوثـائق و اعتمـا    

ه الکتابة التاریخیة 1نه یضـمن  ء مع اعتماد السرد الذي تتطلبالنقد و المقارنة بین مختلف ا�را

  .خیةاصیل التي تصنع مجتمعة هیکل الحادثة التاریو التفالتسلسل التاریخي ل�حداث 

        ):):):):الخطةالخطةالخطةالخطة((((هیکل البحثهیکل البحثهیکل البحثهیکل البحث

  :لقد تم إنجاز هذا البحث وفق الخطة التالیة    

، ضّمناها إشکالیة الموضوع، و مجموعـة التسـاؤ5ت و دوافـع اختیـار الموضـوع و کـذا       مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

          .الصعوبات التي واجهـت العمـل مـع ا/شـارة إلـی الدراسـات السـابقة و المنهجیـة المعتمـدة         

  :عة فصول حیثو جاء البحث في أرب

                                      
  .7ص  ،دار المعرفة الجامعیة : ، ا/سکندریةمعالم تاریخ أوروبا في العصور الوسطی، محمود سعید محمود سعید محمود سعید محمود سعید عمران عمران عمران عمران .  1
  .15، 14المرجع نفسه، ص .  2
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تعرضـنا   و. ب أوروبا خ#ل العصـور الوسـطی  منها لنشأة المدن في غر الفصل ا1ولالفصل ا1ولالفصل ا1ولالفصل ا1ولخصص     

في المبحث ا1ول منه لتحدید مفهوم المدینة بـین القـراءة السوسـیولوجیة و الحضـریة، کمـا      

بـة  أمـا المبحـث الثـاني فکـان بمثا    . تطرقنا فیه للجذور التاریخیة للمدینة في الغرب ا1وروبي

قراءة شاملة 1سباب تراجع ثم انتعاش الحیاة الحضریة في العصور الوسطی و ارتباط ذلك کلـه  

و تعرضنا في المبحث الثالث من هذا الفصل للمدن ا/قطاعیة و ا1سقفیة التي . بحرکة التجارة

مّیــزت جــّل الغــرب ا1وروبــي الوســیط، و التــي و إن ُوِجــدت فــي إیطالیــا إ5ّ أنهــا اتســمت  

صیات می�زتها عن المـدن ا/یطالیـة خاصـة فیمـا یتعلـق بالممارسـة السیاسـیة و القـوة         بخصو

  .ا5قتصادیة

من هذه الدراسـة بـدأ حیـز البحـث یتحـدد، بـالترکیز علـی المجـال          الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيو في     

ا/یطالي، حیث تتبعنا مختلف التطورات السیاسیة التي انتقلت بإیطالیا من العصر القدیم إلـی  

و في المبحث الثاني حاولنا ضبط المجال . ر الوسیط، و ذلك في المبحث ا1ول من الفصلالعص

  .الجغرافي و تحدید ا5نتماء السیاسي للمدن ا/یطالیة

أنموذج المدن ا/یطالیة التي عرفـت بالقمونـات،       من هذا العمل  الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثتناولنا في و     

علی مفهوم القمونة، و بـوادر الحرکـة القمونیـة بتتبـع انخـراط       هفي المبحث ا1ول منرکزنا و 

أمـا المبحـث الثـاني مـن الفصـل      . المدن في الفناء القموني و تطـور التنظـیم السیاسـي لهـا    

و عرجنـا  . فخصصناه لهیئات القمونة التي ضمنت تأطیر المشهد السیاسـي للمدینـة القمونیـة   

في المبحث الثالث، مع ما ترتـب  ) Contado(بها  علی ع#قة المدینة القمونیة بالریف المحیط

  .علی هذه الع#قة من نزاعات بین المدن للسیطرة علی المجال

و ا1خیر للنهضة ا5قتصادیة التي عرفتها المدن ا/یطالیة في العصـور   الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعو أفردنا     

في المبحـث ا1ول مـن    الوسطی المتأخرة، فتناولنا أثر الحروب الصلیبیة في تجارة ا/یطالیین

الفصل، و خصصنا المبحـث الثـاني منـه للتجـارة الدولیـة و الشـبکة التجاریـة التـي اسـتطاع          

    . بربط عوالم العصور الوسطی بحرکـة تجاریـة واسـعة کـان قلبهـا المتوسـط       ،ا/یطالیون بناءها

بتغطیـة   ،مـن الفصـل   عمل و ا5قتصاد الحضري في المبحـث الثالـث  في حین تناولنا تنظیم ال
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و التجاریة، و تحدثنا  تعرضنا للنقابات الحرفیة شيء من النشاط الصناعي للمدن ا/یطالیة، کما

    .  أیضا عن ظهور النقود و تطور البنوك

 الم#حـق الم#حـق الم#حـق الم#حـق أعقبناهـا بمجموعـة مـن     خاتمـة خاتمـة خاتمـة خاتمـة و في ختام البحث حوصلنا مجموع النتائج في     

 ن مختلـف المراجـع لتعزیـز البحـث و توضـیح     انتقیناها مـ  من نصوٍص و خرائٍط و صوٍر الهامة

یة البحـث بطریقـة منهجیـة سـلیمة     راجین أن نکون قد وفقنا في معالجة إشکال. الصورة أکثر

  .نا في هذا المجال و لو بقدٍر یسیرتساهمم ل#طمئنان علی

نظرة علی الدراسـات العلمیـة و ا1کادیمیـة السـابقة و أهـم المصـادر و المراجـع        نظرة علی الدراسـات العلمیـة و ا1کادیمیـة السـابقة و أهـم المصـادر و المراجـع        نظرة علی الدراسـات العلمیـة و ا1کادیمیـة السـابقة و أهـم المصـادر و المراجـع        نظرة علی الدراسـات العلمیـة و ا1کادیمیـة السـابقة و أهـم المصـادر و المراجـع        

        ::::المعتمدةالمعتمدةالمعتمدةالمعتمدة

من الضروري أن نشیر إلی بعـض الدراسـات السـابقة و التـي تتصـل مـن قریـب أو بعیـد             

  .بموضوع البحث خاصة تلك التي أتیح لنا أثناء إنجاز البحث ا5ط#ع علیها و ا5ستفادة منها

رح موضوع المدینة في عدٍد من الدراسات التاریخیة ا1وروبیة منذ بـدایات ا5هتمـام   فقد ُط    

قتصادي، و تجربة المدن ا/یطالیة بشکل خـاص، 1ّنهـا أنتجـت شـبکة کاملـة مـن       بالتاریخ ا5

 Louis(و کـان . النظم الحضریة، کان لها الفضل في رسم معـالم الـنظم فـي العصـر الحـدیث     

Cibrario (السیاسي فـي العصـور الوسـطی بقولـه     ق علی ذلك في مصنفه عن ا5قتصادقد عل :

D... السیاسي، فهذا العلم یجب أن یکون قد ولد فـي إیطالیـا، 1ن   إذا کنا سنتکلم عن ا5قتصاد

  )C.)1هذا البلد کان ا1کثر سکاًنا، ا1کثر غنی، ا1کثر صناعة، و ا1کثر حریة

و علی رأس المؤرخین ا1وروبیین الذین اهتموا بدراسة النظم و الحضارة الغربیة في العصور     

    الذي خصص جزًءا واسًعا مـن حیاتـه   ) Henri Pirenne(الوسطی، هو المؤرخ البلجیکي الشهیر

و مؤلفاته لدراسة الظاهرة الحضریة في التجربة الغربیة، و اشتهر بنظریاته في تفسـیر التراجـع   

ا5قتصادي و الحضري الذي  عرفته أوروبا مع بدایة العصور الوسطی، و ذلك مـن خـ#ل أشـهر    

  ).Mahemet et Charlemangeمحمد و شارلمان ( مؤلفاته

                                      
1. Cibrario      . . . . L, Économie Politique du Moyen Age, Traduite par : Barneaud. M , Précédée 

d’une Introduction par : Wolowski. M, Paris :Librairie de Gillaumin et CH, 1859, p x.  
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 Les Villes(و قد تمکنا خ#ل إنجازنا لهذا البحث من ا5ط#ع علی ث#ثة من مؤلفاته هـي     

du Moyen Age(  و) ،تـرجم متاریخ أوروبا العصور الوسطی، الحیاةا5قتصادیة و ا5جتماعیة  (

Histoire de l’Europe des Invasions au XVI(و أیًضا مؤلف أکثر شـمولیة هـو   e Siècle.(             

    و تعتبـر أفکـار   . و قد أفدنا منها خاصة في حدیثنا عن المدن ا/قطاعیة و عن الحرکة التجاریة

عتمـد علیـه الکثیـر مـن المـؤرخین فـي بنـاء تحلـی#تهم         او أطروحات هنري بیرین أساًسـا  

  .الموضوع خیة، فهو أحد المراجع الهامة لهذاالتاری

ة معتبرة مـن الوثـائق و النصـوص التـي تخـص مختلـف       غیر أن أفضل کتاب یوفر مجموع    

جوانب الحیاة؛ السیاسیة، ا5قتصادیة، الثقافیة و ا5جتماعیة و تحدیًدا في المدن ا/یطالیة، هـو  

 Véronique Rouchou Mouilleron( ،)Armand: (العمـل الـذي أشـرف علیـه کـل مـن      

Jamme( ،)Jean-Louis Gaulin ( و الموسوم بـ)Villes d’Italie, Textes et documents 

de XII e, XIII e , XIV e Siècles.(.  

و قد عمد مجموعة من الباحثین و المؤرخین الفرنسیین إلی إنجاز بحـوث و کتـب تکـون        

أحیاًنا في شکل دلیل یضم أهم ا/شکالیات و بیبلوغرافیا ا1عمال ذات الصلة بموضـوع المـدن   

خ#ل الفترة ا1خیرة من العصور الوسطی، بغرض تکوین باحثین في هـذا   ا/یطالیة و إشکالیاته

Les Villes d’Italie du milieu du XII(و ا5قتراب مـن إشـکالیة    المجال e au milieu du 

XIV e Siècle.Économies, Sociétés,Pouvoirs et Cultures(  و قد تسنی لنا ا5ط#ع علی

واحًدا هو موضوع ا/شکالیة، مثلما هـو حـال    ایًبا حملت عنواًنعدٍد  منها و توظیفها و کلها تقر

ــذي قدمــه ــین) Pierre Racine: (العمــل ال )            Franco Franceschi( و العمــل المشــترك ب

ــین ) Ilaria Taddei( و  Céline( و  )Isabelle Heullant-Donat(أو العمــل المشــترك ب

Perol( . و دلیل)François Menant ( بعنوان)Les Ville italiennes.( 

مؤلفا   )Isabelle Heullant-Donat(با5شتراك مع ) Jean-PierreDelumeau(و قد أنجز     

ــي العصــور      ــا ف ــاریخ إیطالی ــن ت ــائق ع ــن الوث ــة م ــزوًدا بمجموع ــرح، م ــق الط ــاًدا و عمی ج

  ).L’Italie au Moyen Âge Ve-XVe Siècles(الوسطی
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لنظـام القمـوني   عن المدن ا/یطالیة التي عرفـت ا  )Bernard Doumerc(صنف  حین في    

)Les Communes En Italie XII e-XIV e ( قسم للدراسـة النظریـة                ، و الذي جاء في قسمین؛

و التحلیل، و قسم جمع فیه أهم الوثائق المتعلقـة بالقمونـات، إضـافة إلـی جـداول إحصـائیة                     

 .و خرائط

:  بعنـوان  )Thierry Dutour(هناك دراسة أخرى حدیثة، و هي أقل توجًها نحو إیطالیـا ِلــ       

)La Ville Médivale, origines et triomphe de l’Europe Urbane (   و قـد أمکننـا

، لـذلك فإننـا لـم    )Google(لمحرك البحـث کتب هذا المرجع من خ#ل خاصیة ال ا5ط#ع علی

  .هالکتاب کلتصفح نستطع 

و الـذي  ) Histoire de la Ville(المعنـون بــ   ) Leonardo Benevolo(إضافة إلی کتاب     

  .یصنف ضمن کتب تاریخ العمارة، إ5ّ أننا أفدنا منه خاصة في الفصل ا1ول

عـن    )Simonde De Sismondi(في الکتب القدیمة، یعتبر المصنف الضخم الذي وضـعه      

ایة العصور الوسطی حتی العصر الحدیث واحـًدا مـن أهـم کتـب     الجمهوریات ا/یطالیة منذ بد

و هو واحٌد من أهم ما أنجزه ا/یطالیون . الحولیات التي أولت التطورات السیاسیة أهمیة کبیرة

  .عن مدنهم

                          التـــاریخ المحلـــي   تخصـــصو یهـــتم ا/یطـــالیون بتـــاریخ مـــدنهم، حتـــی أن         

)La Micro-Histoire(   و هـذا ا/هتمـام یـنعکس علـی حجـم      . هو تخصٌص إیطالي خـالص

غیـر أن جهلنـا   . الدراسات التي ینجزونها سنوًیا خاصة في تاریخ العصـور الوسـطی و القدیمـة   

باللغة، و عدم قدرتنا علی الوصول إلی المراجع ا/یطالیة إ5ّ بعض مـا تـرجم منهـا إلـی اللغـة      

  .قدًرا مهًما من المادة العلمیة و تحلی#ت الدراسات الحدیثةالفرنسیة، جعلنا مع ا1سف نضّیُع 

القـوى البحریـة فـي    (و کتـب أرشـیبالد   ) De Mas Latrie( بالنسبة للوثائق التي جمعهـا     

                    )تـاریخ التجـارة فـي الشـرق ا1دنـی فـي العصـور الوسـطی        ( و هایـد ) حوض البحر المتوسط

، فهي بالواقع تؤرخ للحرکة ا5قتصادیة )التجارة و التجار في ا1ندلس( و أولیفیا ریمي کونستیل

و لیس للمدن ا/یطالیة، لکن هذه ا1خیرة و للدور الذي لعبته في ربط الحرکة التجاریـة بـین   

الفاعلین في المتوسط آنذاك، فإّنها أحتلت حیًزا مهًمـا فـي هـذه الدراسـات الخاصـة بالجانـب       
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و یمکن ا/فادة منها بشکل خاص في دراسة ع#قـات ا/یطـالیین   . یًضاأالسیاسي و ا5قتصادي 

  .لذلك نجدها من أهم مراجع تاریخ الع#قات بین الشرق و الغرب في المتوسط ،بشرکائهم 

للمؤرخ )1350-950ثورة العصور الوسطی التجاریة (و من أهم الکتب في التاریخ ا5قتصادي    

لدراسات المترجمـة أیًضـا تجـدر ا/شـارة إلـی عملـین بـالغي        و في ا .لوبیزا5قتصادي الشهیر 

       لکـانتور  ) التـاریخ الوسـیط قصـة حضـارة البدایـة و النهایـة      ( همالعمق تحلی#تهما و ا1همیة 

  .لرایلي )الغرب و العالم تاریخ الحضارة من خ#ل موضوعات(و 

فتقار مکتباتنا لدراسات جـادة فـي   و فیما یتعلق بالدراسات العربیة، فقد سبق و أشرنا إلی ا    

 نجـزه عـدٌد مـن البـاحثین    من المواضیع، إذا اسـتثنینا مـا أ  هذا الموضوع، و ل�سف في غیره 

المصریین أو السوریین عن النظم و الحضارة في أوروبا العصور الوسطی، و غالًبا ما کانت تهـتم  

  .بنماذج المدن ا/قطاعیة التي ظهرت في إنجلترا

د ما استطعنا الوصول إلیه بالبحث في عدد من جامعاتنا، و حتی عنـد ا5عتمـاد   و في حدو    

 )www.Sndl.cerist.dz(رشفة الرقمیة لعناوین البحوث في نظام التوثیـق ا/لکترونـي  علی ا1

طرقت هذا الموضـوع مـن   لم نعثر علی بحوث أو مؤلفات في الجامعة الجزائریة، کانت قد  فإننا

نشاط جنـوة الصـلیبي       (غیر أن رسالة الدکتوراه غیر المنشورة لرشید باقة و الموسومة بـ  .قبل

/ و التجاري في سواحل ب#د المغرب من القرن الثاني عشر إلی القرن الخـامس عشـر مـی#دي   

کانت قد تناولت في جانب منها الحیاة السیاسـیة و ا5قتصـادیة    )هجريالالسادس إلی التاسع 

مر بالنسبة لرسالة الدکتوراه غیر المنشورة لرشید تومي و التي تناولـت  و ذات ا1. لمدینة جنوة

  .الع#قات الخارجیة لمملکة صقلیة في عهد النورمان

ظ غیاب، لـیس المدینـة   أخیرة فیما یتعلق بمصادر و مراجع البحث فإننا ن#ح و کملحوظة    

، إذا اسـتثنینا کتـب   للفتـرة  فحسب، و لکن تاریخ ا1وروبیین عن المصادر ا/س#میة المعاصرة

 االرح#ت و من أصل عدد وافر من المصنفات المهتمة بالتاریخ في تلك الفترة؛ قلیلون فقط أتو

نو ینظـرون إلـی   علی ذکر المسیحیین الغربیین، و ربما یعود هـذا الغیـاب إلـی أن العـرب کـا     
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مکان خلفي منعزل و غارٌق في التخلف، فلـیس لـدیها مـا یمکـن أن      Dأوروبا الغربیة علی أّنها

  )C.)1تقدمه لهم

                                      
 الکعکـي  :، ترجمـة الحم#ت الصلیبیة و أثرهـا علـی العـالم الیـوم      الحرب المقدسة،  کارینکارینکارینکارین    آرمسترونغآرمسترونغآرمسترونغآرمسترونغ.  1
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        ....ةةةةة للمدینة ا�وروبّیة للمدینة ا�وروبّیة للمدینة ا�وروبّیة للمدینة ا�وروبّیاریخّیاریخّیاریخّیاریخّیالجذور الّتالجذور الّتالجذور الّتالجذور الّت: : : : لمبحث ا�وللمبحث ا�وللمبحث ا�وللمبحث ا�ولاااا

کبیـر مـن الحاضـر    وثیق، فجزٌء تاریخي برباط  ارتبطت المنجزات الحضاریة ل-نسانیة دائمًا    
ـ نالمد منا بهـذا الطـرح فـإنّ   و إذا سـلG . ؛ إما استمرار للماضي أو نتیجة عنـه نا�مری هو أحد ة ّی

Lو الـوعي بهـذه   . د فـي الماضـي  ر عن صورة الحضارة الیوم، لها بالتأکیـد امتـدا  الغربیة التي تعب
ة، لیتسنی فهم و إدراك المکونات و ا�سس التي اریخّیة یستوجب العودة إلی جذورها الّتّینالمد

  .لقیم الحضاریة لهاشکل اُت

ــإّن      ــة،  المدنّیـ ــن المدینـ ــتقة مـ ــة مشـ ــدن   ة کلمـ ــي المـ ــاس فـ ــاة النـ ــي حیـ                                      فهـ
جودهـا إلـی مرجعیـة    والمدینة کاستغ_ل للفضاء تحیلنـا بمکوناتهـا و أسـباب     و. )1(لبلداناو 

هي في العمق دراسـة للحیـاة    نفدراسة المد لذا ،)2(ةدیولوجّییة و اaة و الدینّیالجماعة الثقافّی
اaنسانیة داخلها، و لمجموع التفاع_ت و الع_قات بین العناصر المختلفة المکونة لها، و بالتـالي  

           بعمائرهـا   Dالمدینـة  ف .هي عملیـة تسـلیط الضـوء علـی المسـاهمات التـي تقـدمها حضـاریا        
  )C.)3 خ مسطر بالمونة و الحجارةو میادینها و أحیائها المختلفة کتاب تاری

                                      
دار : القـاهرة  ،أدهم علي:  ناصف مجد الدین حنفي ، مراجعة:  ، ترجمةتاریخ العالم الغربي ، جججج. . . . لللل    ....شینيشینيشینيشیني    ....1

  .19ص  النهضة العربیة،
في الجغرافیا لتحدید مجموعة التصرفات الناتجة عن اaرث المعرفي و التقالید    Cالمدنّیة  Dتستعمل عبارة • 

و الصور و الرموز من جهة، و من جهة أخرى للتعبیر عن المستوى الصـناعي و التقنـي، أو لتحدیـد طـرق     
ات و بشـکل أدق تسـتعمل کلمـة المدنّیـة لتحدیـد الع_قـ      . العیش و اaنتاج و التجارة و الع_قات الدولیـة 

أمـا بالنسـبة للغـة اaنجلیزیـة                        . الجماعیة التي تعتمد علی موضوع ُیعّبر عن الوحدة و تخصـص المجموعـة  
  : للمزید راجع. ثقافة أو البیئة الثقافیةتعني ال) Civilisation(أو الفرنسیة فعبارة  

: بیـروت  ، 2هیـثم ، ط  اللمـع : مراجعةالطفیلي محمد ،  :، ترجمةمعجم المصطلحات الجغرافیة،  جورج بیارجورج بیارجورج بیارجورج بیار
 . 730، 729، ص 2002المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، 

           فکـر   ،Cمفهـوم المدینـة بـین  السوسـیولوجیة  الغربیـة و  العمـران  الخلـدوني       D، حلیمة صحراوي حلیمة صحراوي حلیمة صحراوي حلیمة صحراوي     بنبنبنبن. 2
  .49، ص  2009أفریل : الجزائر،  2 العدد،  و مجتمع

جوهرهـا  رمـز    يي لحقیقة مجردة تسمی المدینة، هـي فـ  و حسب صاحب المقال بناء المدن تعبیر ماد •
  . 50، ص ه نفس المرجع: للمزید راجع .  اجتماعي و دیني و لنظام  سیاسي

، جغرافیة الحضر دراسة في تطور الحضر و مناهج البحـث فیـه   ، یسريیسريیسريیسري    الجوهريالجوهريالجوهريالجوهري    ووووغ_ب محمد السید غ_ب محمد السید غ_ب محمد السید غ_ب محمد السید  .3
  .182منشأة المعارف، ص : اaسکندریة
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        ::::    المدینةالمدینةالمدینةالمدینة1-

ة اaنسانیة نقطـة ارتکـاز حضـاریة ضـاربة فـي القـدم، منـذ        ال تواجد المدینة في الحیکGَش    
و بالرغم مـن قـدم تواجـدها، کـان مـن الصـعب ضـبط         .التجمعات ا�ولی aنسان فجر التاریخ

موضوع تاریخي معقـد، و سـواٌء مـن وجهـة نظـر تجریبیـة            لمدینةفا ها في إطار محدد،مفهوم
و کذا مجتمعاتها، کما هو ا�مر بالنسـبة لتعریفاتهـا        أو نظریة ظلت وقائعها تتغیر عبر التاریخ، 

   )1(.راضهاو أغ

             ا~جتمـاعیین   و و في کل الحقـب التاریخیـة وجـد المؤرخـون، مـثلهم مثـل الجغـرافیین           
نثروبولوجیین  و أیضا المهندسین المعماریین و المدنیین المهتمـین بالظـاهرة الحضـریة    ا�و 

وجدوا صعوبًة في إعطائها تعریفا یکون، في الوقت نفسـه، مختصـرا و کـام_، و باسـتطاعته أن     
و في الغالب لم تظهر المدینة في هـذه التعریفـات محـددة الموضـوع      .ینطبق علی کل المدن

ـ بقدر ما قدمت بل مـن الحقیقـة التاریخیـة، أو کواحـدة مـن       جـزء ة کهجة تجریدیة و مفاهیمّی
    )2(.أشکال التنظیم في المجتمعات اaنسانیة

             لمخططــین فــرغم أن امتــأخًرا، بالمدینــة  أخصــائیي العلــوم ا~جتماعیــة هتمــامو جــاء ا    
ضـًحا و ملحوًظـا بتسـجیل    او المعماریین و حتی السیاسیین و ا~قتصـادیین أبـدوا اهتماًمـا    و

منـذ   و ذلـك  -خـاص بشـکل  -التطورات و المشک_ت الحضریة التي تعرضت لها المدن الغربیة 
اهتماًمـا غیـر   هـو الـذي عـرف     القرن العشرین أّن بدایات القرن السابع عشر و الثامن عشر، إّ~

الحضري و أصـبحت  ، أین اتضحت معالم علم ا~جتماع  ة المختلفةـر الحضریـبالظواه مسبوق
  )3(.ضوًعا أساسًیا للعلوم ا~جتماعیةالمدینة تشکل مو

                                      
1. Gauthiez .... B & Varet-Vitu . A , « Les mesures de la ville » , Histoire & mesure [En 

ligne], nº :XXIV-2 , Paris : 2009 , En ligne : Le 31 décembre 2012 . URL :  http :// histoire 
mesure. revues. org / index 3954.html.   
2. Heullant-Donat . I &  Perol . C, Les villes d’Italie du milieu du XIIe au milieu du XIVe 
siècle : économie, sociétés, cultures, pouvoirs , Paris : Hachette Livre, 2004, p 5. 
3. Montero . M , La ville , Paris : Ellipses Édition Marketing , 2002 , P 5.  

  . 50، ص1981دار المعارف، :، القاهرة2،  ط المدینة دراسة في علم ا~جتماع الحضري، الحسیني السید الحسیني السید الحسیني السید الحسیني السید 
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مـن خـ_ل    ل أسبقیة العلماء المسلمین فـي ا~هتمـام بهـذا الجانـب    اغفلکننا ~ نستطیع إ    
وف و المدن و الحواضر، و الرجوع بهذه التعاریف إلی ا�صـول اللغویـة، و ظـر    تعریفهم ل�مصار

ابن خلدون بالمدینة و هو یعالج موضوع العمران خیر  و اهتمام امل،التأسیس و غیرها من العو
و نسجل هنا اتفاق التحلی_ت اaس_میة لنشأة و ظهور المدن مـع التحلـی_ت    .دلیل علی ذلك

الحدیثة و نتائج علم ا�ثار، و ربما أسبقیتها في طرح قراءات سوسیولوجیة و أخـرى جغرافیـة،   
  )1(.مراني بعین ا~عتبارأخذ البعد السیاسي و الع مع

و کان ا~خت_ف في تحدید مفهوم المدینة و التمییز بینهـا و بـین القریـة فـي الدراسـات          
وضـع تعریـف واضـح    لـذلك ف . الحدیثة راجعا با�صل ~خت_ف معاییر و ظروف نشأة کل مدینة

        ، )2(أن الفـرق  فـي عـدد السـکان     رىا، فـالبعض یـ  ا صـعبً أمـرً  یفرق بین المدینة و القریة یعّد
الفرق في نوع المهنة أو ا�ساس ا~قتصادي للوحدة السکانیة، کمـا یعتبـر    و البعض ا�خر یرى

  )3(.فریق ثالث أن ا~خت_ف في المستوى اaداري و العمراني هو الذي یحدد الفرق بینهما

و لها، فإننا نجـزم حتًمـا بـأن المدینـة      لکن إذا اعتبرنا أن القریة هي ما تعیش علی الزراعة    
هي کل ما یختلف عن ذلك، فأساس التفریق بینهما عنـد کثیـر مـن ا~جتمـاعیین هـو نمـط       

بالرغم من کون المدن ا�ولی نشأت  ،ا هي نقیض المدینةالحیاة، حیث الزراعة و حدها و أساًس
کان مـن  زراعة في کل اللغات، ر عن نقیض العبLمصطلح ی، و ~نعدام  بنمو المجتمعات الزراعیة

 ا أّنو ممـا یزیـد المسـألة تعقیـدً    . المدینـة  تحدیـد ما لیست المدینة أکثر من  تحدیدسهل ال
 منها أقرب إلی القرى بینما ، بحیث تکون أجزاٌءمظاهر التحضر تختلف في المدینة و ضواحیها

                                      
المجلس الوطني : ، الکویت128، العدد سلسلة عالم المعرفة، المدینة اaس_میة، عثمان محمد عبد الستارعثمان محمد عبد الستارعثمان محمد عبد الستارعثمان محمد عبد الستار .1

   .40 -15، ص 1988للثقافة و الفنون و ا�داب، أغسطس 
، المدینة في العصر الوسیط قضایا و وثائق من تاریخ الغرب اaسـ_مي ، السبتي عبد ا�حد و فرحات حلیمةالسبتي عبد ا�حد و فرحات حلیمةالسبتي عبد ا�حد و فرحات حلیمةالسبتي عبد ا�حد و فرحات حلیمة

  . 22 -13، ص 1994المرکز الثقافي العربي، : ، الدار البیضاء1ط 
المدینة هي تجمع سکان متکتلین، محدد بعـدد سـکاني و بشـکل تنظـیم     : میةبالنسبة للجغرافیة اaقلی. 2

اقتصادي و اجتماعي، و أساس هذا التکتل هو تجمیع نشاطات مختلفـة لتکـون النتیجـة تکـوین مجتمـع      
  . 732، مرجع سبق ذکره، ص جورج بیارجورج بیارجورج بیارجورج بیار: أنظر. مرکب

         1981دار النهضـة العربیـة،   : بیـروت ، 7، طا~جتمـاع الحضـري   مدینـة مجتمـع ال ،  شوقي عبد المـنعم شوقي عبد المـنعم شوقي عبد المـنعم شوقي عبد المـنعم . 3
  . 24 ،23ص 
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            م تهـ رد کـل م ف التعـاریف، فتفـ  خـت_ ن ااکـ مـن ذلـك   و  ،نتمعن بـاقي ا�جـزاء فـي التمـدّ    
   )1(.أو متخصص بتعریف یناسب مجاله

  :أمرین أساسیین مراعاة عند دراسة المدن من الضروريو     

  .)حضور البعد التاریخي(معطیات أعید دراستها بمقاییس الماضي علی عتمادا~. 1

تحلی_ت ا�نظمة  المعاصـرة  المرتکـزة علـی تـرمیم  الفعـل الحضـاري فـي         علی عتمادا~. 2
  )2(.شمولیته

مت التـي ُقـدL   ، لیس انتقاء واحٍد من التعریفاتعند بحث الظاهرة الحضریة ا~تجاه السلیمو     
الطبوغرافیـة، المنـاخ،   ( فالمزیج الناتج عن الطبیعـة  بها المدینة بل الجمع بین عدة أسس مًعا،

هـو  ...) أسـلوب عمارتهـا، مکوناتهـا، المجتمـع،    ( و إنشاء المدینة...) الغطاء النباتي، مواد البناء،
   )3(.الذي یعطي للمدینة صورتها ورمزیتها

    Gالواضـحة علیهـا    طابعها و آثارها ینة تتركالمراحل التاریخیة المختلفة التي تمر بها المد إن
ها ظـاهرة جغرافیـة إّ~ أّنهـا تحمـل     کون رغمف )4(.سواٌء من حیث عمارتها أو أنماط الحیاة فیها

. ة المختلفةی فیها خصائص الحضارات البشرّیطابع اaنسان و روحه و تعکس الزمن حین تتجّل
عنصـري الـزمن   ب الموازنة بین لذا یج) 5(.هي إذن المظهر الحضاري للمجتمعات التي أنشأتها

ـ نتجاوزها أحیاًنـا فـي الدراسـات التّ    التي والتحلی_ت ا~جتماعیة، ~ ینفـع توظیـف   إذ ة اریخّی
  )C.)6 �ن منطقها مبنٌي أص_ علی اختزال الزمان D نتائجها

 

                                      
        . 14 -5عالم الکتب، ص : ، القاهرة2، طجغرافیة المدن، حمدان جمال حمدان جمال حمدان جمال حمدان جمال . . . . 1

2. Gauthiez . B & Varet-Vitu .  A, op.cit.   
3. Laborde . P, les espaces urbains dans le monde, 2eme Ed , Paris : Éditions Nathan / HER 
 2001, p 58.  

  . 30، ص ، مرجع سبق ذکرهشوقي عبد المنعم شوقي عبد المنعم شوقي عبد المنعم شوقي عبد المنعم  .4
   .186-181، مرجع سبق ذکره، ص الجوهري یسريالجوهري یسريالجوهري یسريالجوهري یسري وووو محمد السیدمحمد السیدمحمد السیدمحمد السیدغ_ب غ_ب غ_ب غ_ب . 5
  .109ص   ، 2005الثقافي العربي ، المرکز : ، الدار البیضاء 4، طمفهوم التاریخ  ،عبد اللهعبد اللهعبد اللهعبد اللهالعروي العروي العروي العروي  .6
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ــذي قدمــه المــؤرخ اaیطــالي                            ــی تبنــي التعریــف ال ــة هــذا الجــدل إل و نمیــل فــي نهای
)Marino Berengo  (   فـي کتابـه )L’Europa della città  (     الـذي اعتبـر أن المدینـة هـي

أین تتشـکل بالضـرورة أشـکال     شرة الیومیة بین الناس جد قویة،المکان الذي تکون فیه المعا
          ن النـاس المعاشـرة الیومیـة بـی    أي �ننـا نجـد هـذین العنصـرین     )1(.تنظیم الحیاة الجماعیـة 

  .مجسدین حقیقة في أغلب النماذج عبر التاریخ و تنظیم الحیاة الجماعیة،

 بدأت المدنیات الباکرة علی ضفاف ا�نهار في منطقة الشرق ا�دنی، و کـان نموهـا   تاریخًیا،    
دة ا�ساسیة التي اعتمـدت علیهـا فکانـت الزراعـة     القاع أما. )2(قد اکتمل مع بدایة فجر التاریخ

إ~ أن . الزراعیـة  تجمعات حضـریة للمجتمعـات   ه المدن القدیمة لم تکن سوىالبیة هذغ�ن 
تحول الهدف الـوظیفي للمـدن مـن الوظیفـة     اهتمامات اaنسان و تطور مسار حیاته أدى إلی 

    الغـذاء : لتجمـع هـي  أساسا من ضرورات ث_ث دفعت الناس ل الزراعیة إلی وظائف أخرى نبعت
قت المدن عن تجمع السکان الزراعیین الذین اتحدوا لتأمین الدفاع فانبث )3(.و التبادل و الدفاع

، و ذلـك عنـدما خلقـت الزراعـة أول شـکل      )4(عن أنفسهم من خ_ل تنظیم عسکري أو إداري
     )5(.~قتصاد الوفرة حیث توفر للناس من الطعام ما یفیض عن حاجتهم و هو ما دفعهم للتبادل

     )5(.للتبادل
هـا  إّن ؛فهي ذات طبیعة مختلفة ،ها لم تکن قریة کبیرةکّنإذن، لانحدرت المدینة من القریة     

تشـتغل بأنشـطة    أیـن تعـیش مجموعـات    طة السیاسـیة، حیث کرسـي السـل   مکان ا~ستقرار
    )6(.مختلفة، و تتقاسم الفضاء العمومي داخل المدینة

                                      
1. Heullant-Donat . I &  Perol . C, op.cit, p 5. 

نصـحي  : تقـدیم و تعلیـق   ، ترجمـة و أصلها و تطورها و مستقبلها العصور المدینة علی مّر ،لویسلویسلویسلویسممفرد ممفرد ممفرد ممفرد . 2
  .4، ص 1، ج 1964مکتبة ا�نجلو المصریة، : رةالقاه إبراهیم،

  .50مرجع سبق ذکره، ص  ،صحراويصحراويصحراويصحراويبن حلیمة بن حلیمة بن حلیمة بن حلیمة . 3
  .732، مرجع سبق ذکره، ص جورج بیارجورج بیارجورج بیارجورج بیار. 4
المسیري عبد الوهـاب محمـد      : ، ترجمةالغرب و العالم تاریخ الحضارة من خ_ل موضوعات ،ینینینینرایلي کافرایلي کافرایلي کافرایلي کاف. 5

المجلس الوطني : ، الکویت90، العدد سلسلة عالم المعرفة زکریا فؤاد،: و حجازي هدى عبد السمیع، مراجعة
    .50، ص 1985للثقافة و الفنون و ا�داب، جوان 

6. Montero . M , op.cit, p7. 



ااااببببووووورورورورأأأأغرب غرب غرب غرب     فيفيفيفي    نشأة المدننشأة المدننشأة المدننشأة المدن: : : : الفصل ا�ولالفصل ا�ولالفصل ا�ولالفصل ا�ول  
 

 

 

7 

أن تجیب بشکل أساسي علی احتیاجـات اaنسـان فـي     استطاعت المدن في فترة البدایات    
ة، ــیة و الزراعیـلع الحرفـي، و علی ضرورة تبادل السـینري و الّدـــار اaداري و العسکـــاaط

  )1(.ا من السکانا محدًدالطابع الزراعي و ضمت في غالبیتها عدًدلمجتمعات یغلب علیها 

یر من المدن في التاریخ القدیم، بل في کل العصـور  و کان الدین عامً_ أساسًیا في نشأة کث    
فعند السومریین مثً_ لم تؤسس المدن ~ للحکم و ~ للتبادل و إّنما للعبادة، فشکلت المدینـة  
بذلك نطاًقا مقدًسا، و لم یکن هذا شأن السومریین وحـدهم، فقـد اصـطبغت المـدن بالصـبغة      

   )2(.الدینیة عند ا�شوریین و المصریین أیًضا

ا وجـود سـلطة   من الناحیة السیاسیة، کانت المدینة في منطقة الشرق ا�دنی، تعنـي أیًضـ      
موجـودون بخضـوعهم الجمـاعي للسـلطة      المدینـة  وجود القانون، فسـکان  وإداریة سیاسیة و 

ظهور الملك أو النظام الملکـي  یعتبر ممفرد ل و بالنسبة )3(.اتجاه القانون ملسیاسیة و بتماسکها
     ر أسلوب الحیاة من القریة إلی المدینة، لمـا اسـتحدث منـذ ظهـور المـدن      عامل في تغّیأهم 

و النظام الملکي فیها من وضع للقوانین و ا�عراف بین أعضاء المجموعة السکانیة، ثـم الرغبـة   
ـ  ،السیطرة و الو~ء الدیني و بعدها ظهـور الحـرب aخضـاع المـدن ا�خـرى      في ا للتفـوق  إثباًت

ـ . و السیاسي و العسکري علیهاالدیني  ر شـکل و مضـمون   کل هذه التحو~ت ساهمت في تغّی
   )4(.المدن في العصر القدیم

ا في الحضارة ا�وروبیة زمن النهضة أو مـع نهایـة   وروبا، ~ تعتبر المدینة مستجًدبالنسبة �    
المنـاطق   بخاصـة فـي  ة منذ العصـر القـدیم، و   ما عرفت أوروبا حیاة المدینالعصور الوسطی، إّن

حتی أن هناك من یعتبر أن العـالم القـدیم لـم یعـرف المدینـة       .المطلة علی حوض المتوسط

                                      
1. Laborde . P, op.cit, p59. 

  .174، مرجع سبق ذکره، ص جمالجمالجمالجمالحمدان حمدان حمدان حمدان     .2
  رآن الکریم لفظـهذا المعنی یتضح أیضا من التفسیر القرآني، حیث أن کل المواضع التي أطلق علیها الق .3
            فیهـا علـی وجـه التحقیـق الصـیغة القضـائیة و الدینیـةو اaداریـة         D المدینة، کان علیها حکام و ملـوك و  

. Cسـمة التقاضـي   Dو لهذا کان التمییز بین المدینة و القریة في القرآن الکـریم علـی أسـاس    .Cو السیاسیة
  .16، 15، مرجع سبق ذکره، ص عثمان محمد عبد الستارعثمان محمد عبد الستارعثمان محمد عبد الستارعثمان محمد عبد الستار: للمزید راجع

  .62، مرجع سبق ذکره، ص ممفرد لویسممفرد لویسممفرد لویسممفرد لویس. 4
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کما عرفتها أوربا، فعالم ا~جتماع ماکس فیبر، یـرى أن   C مجتمع الناس المتساوین D بوصفها
ها المحلیـة  هـا لـم تطـور مؤسسـات    ا �ّنمدًن ~ تعّد - غیر ا�وروبیة -المناطق الحضریة القدیمة 

، و أن المرکـب  )رعایـا  واین و لیسـ مـواطن (  الخاصة بحیث تحقق مجتمعا للنـاس المتسـاوین  
 -مدینة مواطنـة  - Citéراطیة، و المشتق عن الکلمة الجذر المؤلف من مؤسسات و أفکار دیمق

ـ  التـي کانـت  هو ابتکار فرید من صنع المدینة الغربیة  أن  کمـا  )1(.ا للنـاس المتسـاوین  مجتمًع
ا باaنسـانیة فـي   ا واضـحً ها أبدت وعًیـ زت عن مختلف المدنیات الشرقیة بأّنة الغربیة تمّیّیمدنال

  )2(.ترکیبها التاریخي المتغیر باستمرار

ـ    بـالمطلق،  هذا الموقـف    عماتفاقنا  عدم  و بالرغم من      اریخي ~ �ن التطـور و التغیـر الّت
خصوصیات طبیعیة و ثقافیة خاصـة بـه    یمکن أن یوضع في قالب واحد، فلکل منطقة و شعب

  الیونانیـة  الـدول  -مـا  قدمتـه المـدن    رانکـ إأننـا ~ نسـتطیع    إّ~ .دفعت لتعدد نماذج المدینة

États-Cités نسـان    مـا   أفضـل نموذج یعّد بحـق  أکaداخـل المدینـة    حفـظ للتـاریخ حیـاة ا
  . ةو اقتصادیة و اجتماعی ةسیاسی ومةظمنک

        ::::    Cité-État    الدولةالدولةالدولةالدولة----المدینةالمدینةالمدینةالمدینة2-

تعني عند الیونانیین القدماء مدینة، فإنها حقیقة تماثل کلمة دولـة   (Polis)مة إذا کانت کل    
في مفهومنا الحدیث، �ن الیونانیین کانوا سباقین في تطویر مدنهم إلـی مسـتوى دول قـادرة    

  )3(.علی إدارة شؤونها بنفسها دون الحاجة �یة سلطة مرکزیة

                                      
  .213مرجع سبق ذکره، ص  ،کافینکافینکافینکافین    رایليرایليرایليرایلي. 1
 ، قاسـم قاسـم عبـده   : ، ترجمة و تعلیقالبدایة و النهایة: التاریخ الوسیط قصة حضارة ، فففف. . . . نورماننورماننورماننورمانکانتور کانتور کانتور کانتور . 2

  . 14ص  القسم ا�ول، ،1997،  عین للدراسات و البحوث اaنسانیة و ا~جتماعیة:  ، مصر 5ط
ــوان . 3 ــوان رش ــوان رش ــوان رش ــد رش ــد الحمی ــین عب ــد حس ــد الحمی ــین عب ــد حس ــد الحمی ــین عب ــد حس ــد الحمی ــین عب ــع    ، حس ــرد و المجتم ــي الف ــا ف ــة وأثره ــنظم ا~جتماعی ــور ال                    4ط ، تط

  .155، ص 2003المکتب الجامعي الحدیث، : یةاaسکندر
   الغربیة ~ تعود إلی هذه المرحلة نّیةیعتبر أن المد ، فکلود دلماس مثً_طرح~ تتفق بعض ا�راء مع هذا ال• 

دلماس دلماس دلماس دلماس :للمزید راجع. و اaدارة و الحکم و أن ا�ثر الوحید الذي خلفه الیونانیون و الرومان اقتصر علی الدین
  . 9-5، ص1970 منشورات عویدات،: ، بیروت1ط توفیق،وهبة : ، ترجمةتاریخ الحضارة ا�وروبیة ،کلودکلودکلودکلود
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السیاسیة تولد أثناء انتقال نمط الحیاة المدنیة من الشرق نحو الغـرب،  هذا الوعي بالذات و     
و ا�دب  فالزراعة و الصناعة و النقل و التجارة و الحکومة و ا�خ_ق و الدین ثم العلم و الفلسفة

  )1(.خلفه الشرق للغرب تراث ت جزًءا من ة التي شکلعناصر المدنّی و الفن هي بعض

تلـك الجـزر    عرفـت ، حیـث  اaیجـي بحر الجزر فکانت القناة المثلی ~نتقال هذا التراث أما     
 . یت و قبرص و رودس أولی المدنیات في منطقة الیونـان القدیمـة  مثل کرالمتناثرة في البحر 

خاصة التجـارة   ،ا بالتجارةقتصادي ارتباطا وثیًقا حضارة ارتبطت في نشاطها ا~و شکلت تاریخًی
 ه الزراعـة تـ أوسـع مـن ذلـك الـذي ترک     لتي ترکت للناس في هذه الجـزر اسـتق_~ً  ا ،البحریة

راث ــا أهم من تف للحضارة الیونانیة تراًث، و ذات الحضارة هي التي سوف تخّللحضارات الشرق
  )2(.ا منه، بفضل مجاورتها للمدن الیونانیةالشرق ا�دنی، بل وأسرع نضًج

ما وفد إلیها من أبجدیات الحضـارة فـي الشـرق ا�دنـی إلـی      )3(لقد طورت الحضارة اaیجیة    
نقاط أبعد بکثیر مما کانت علیه عنـد نشـأتها فـي سـومر أو فنیقیـا أو مصـر، دون أن تقطـع        

هـا کانـت أقـوى    ریة العالمیة آنذاك، حتی أن هنـاك مـن یعتبـر أنّ   المراکز الحضاع_قاتها بهذه 
   )4(.قرون ~حقةا مما ستنتجه الیونان في حضارًیا و إنسانًی

                                      
مطبعة لجنة  جامعة الدول العربیة: ، القاهرة3، طزکي نجیبمحمود : ، ترجمةقصة الحضارة ،ولولولولدیورانت دیورانت دیورانت دیورانت . 1

  .205 -199، ص 1، مج 5ج ، 1968التألیف و الترجمة و النشر، 
 کروزیـه مـوریس  : ، إشرافالشرق و الیونان القدیمة: تاریخ الحضارات العام ،جانینجانینجانینجانین أوبوایهأوبوایهأوبوایهأوبوایه    أندریه وأندریه وأندریه وأندریه وإیمار إیمار إیمار إیمار . 2

  .236، ص 1، مج1986منشورات عویدات، : ، بیروت2ط ، ج .، أبوریحان فؤادم.فریدداغر : ترجمة
إیجه، و نجدها أیضا باسم الحضارة الکرتیة نسبة إلی تسمی هذه الحضارة بالحضارة اaیجیة نسبة إلی بحر .3

ا بالحضارة المینویة نسبة إلـی  جزیرة کریت التي کانت أقوى المراکز الحضاریة في بحر إیجه، و تسمی أیًض
الیونان ، لطفي عبد الوهابلطفي عبد الوهابلطفي عبد الوهابلطفي عبد الوهاب    یحیییحیییحیییحیی: للمزید راجع. حکم کریت لحقبة زمنیة طویلةبیت مینوس، البیت الذي 

  .75، ص 1979دار النهضة العربیة، : بیروت ،لحضاريمقدمة في التاریخ ا
ة المرتبطة بالعمران و الحیاة ا~قتصادیة و الکتابة و ظروف حیاة الناس في یعتبر ممفرد أن مظاهر الحضار.4

ا و أحسن بکثیر منها في ما عرف بالعصر ا�ول لنظام دولة المدینة في الیونان، و أن کریت کانت أکثر تطوًر
        کریـت تراجعـت القهقـري عمـا کانـت علیـه فـي        الحضاریة للیونانیین في أوتیکا و أثینا أو اسبارطةالنظم 

  .222 -212،مرجع سبق ذکره، ص لویسلویسلویسلویسممفرد ممفرد ممفرد ممفرد : للمزید راجع. م.ق 12أو قبرص خ_ل القرن 
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شـذریة ~   ،)خاصـة المجموعـات ا�ثریـة   (تها وفرو رغم البیانات المستمدة من کریت لکن     
ن أو قـوانی ر ثـر علیهـا کمراسـ_ت التجـا    و حتی المقتنیات التي ُع. سیما فیما یتعلق بالمدینة
      الحضـریة سوى القلیـل عـن تفصـی_ت الحیـاة     ~ یمکنها أن تروي  ،الحکام و التعاویذ الدینیة

و الحقیقة أن الکثیر مما نسب إلی  )1(.سوى القلیل عن قشور هذه الحضارة تروي و با�حرى ~
aو الخیال الواسع الذي نسج منه المؤرخون  یجیة هو مزیج من الکشوف ا�ثریةحضارة المدن ا

  )2(.زمن طویلا لحضارة ماتت منذ ا ملفًتتفاصیل مثیرة ووصًف ،ا علی ا�ساطیر الشعریةاعتماًد

 1100تعتبر الحضارة اaیجیة مرحلة مبکرة من حضارة الیونان القدیمـة، و تنتهـي حـوالي        
عرفـت   قـد و  )3(.م عند البدایات ا�ولی للتکوین الحضاري الذي عرف بنظـام دولـة المدینـة   .ق

  )4(.)م.ق 1700 -2000(في الربع ا�ول من ا�لف الثاني قبل المی_دغایة ازدهارها 

ر السهول الساحلیة في الجزر وا�کید أن اعتمادها ا�ساسي کان علی الزراعة أول ا�مر لتوّف    
 کافیـة لسـدّ   ت الزراعیة في کریت لم تکـن لتجارة �ن المساحانحو االمتوسطیة لکنها اتجهت 

تصـبح  ل ،الجزیرة، و عندما تصبح ا�رض غیر کافیة ~ بـد مـن التوجـه نحـو البحـر      حتیاجاتا
  )5(.معارض للتبادل التجاريالمستودعات و الن مرافئ توفر المد

 هاوصـف  إذها حضارة مـدن ~ حضـارة ریـف،    و تدل هذه الحضارة في ذروة ازدهارها علی أّن    
 بهـا   أّن یصـعب عـدهم و  کثیـرون   و  سـکانها  نیة غ أرض جمیلة بأنها  اaلیاذةفي  هومیروس

ن المـدن فـي هـذه    لـم تکـ   ،تـوینبي و علـی رأي   ،أما في الجانب السیاسي )6(.تسعین مدینة
ة فـي  ونانّیـعلـی عکـس المـدن الیـ    ریة، ـل-دارة البابلیة أو المص ید واٍعـالمرحلة أکثر من تقل

                                      
  .219 -218مرجع سبق ذکره، ص  ،لویسلویسلویسلویسممفرد ممفرد ممفرد ممفرد . 1
  .20، ص 2 ، مج 1مرجع سبق ذکره، ج ،ولولولولدیورانت دیورانت دیورانت دیورانت . 2
ضـارة  یحکي ول دیورانت بتفصیل قصصي مثیر مختلـف جوانـب الحیـاة و المجتمـع و المدینـة فـي الح      • 

  .48 -20المرجع نفسه، ص  :الکریتیة، للمزید راجع
  .74مرجع سبق ذکره، ص  ،لطفي عبد الوهابلطفي عبد الوهابلطفي عبد الوهابلطفي عبد الوهاب    یییییحییحییحییحی. 3
  .122ص 1، ج1985ا�هلیة للنشر و التوزیع، : وتبیر زیادة نقو~،: ، ترجمةتاریخ البشریة، أرنولدأرنولدأرنولدأرنولدتوینبي توینبي توینبي توینبي . 4
  .9مرجع سبق ذکره، ص  ،دلماس کلوددلماس کلوددلماس کلوددلماس کلود .5
  .25، 13، ص 2، مج 1مرجع سبق ذکره، ج ،ولولولولدیورانت دیورانت دیورانت دیورانت . 6
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�حـوال   یـة لسیاسـة إقلیمیـة نموذج   غیـر واعٍ  تطـویرٍ کانت عبارة عن التي  الهلیني ور ـالعص
  )1(.المنطقة ا~قتصادیة

ر عن جمیع الحضارات عبLهذه المرحلة البعیدة من التاریخ کانت ُت لذلك فالمدن اaیجیة في    
ألفتهـا الشـعوب   التـي  ا مـن تلـك   التي نمت وترعرعت في کنف شعوب أو جماعات أقـل عـددً  

لـم تواجـه    علی العموم و هي جغرافیة أصغر مساحة،تقیم في رقعة کانت ها اaمبراطوریة، و أّن
بحلول یسیرة غیر معقدة، و اضطرت الدولة بحکـم   تهواجهمشک_ت تنظیم ملحة، و عالجت ما 

تراجـع فـي غالـب ا�حیـان عـن ا�طمـاع       إلـی ال  ةالضرورة و عدم الخضوع للوحـدة السیاسـیّ  
استطاعت الدولة و الفـرد   افرد حریته في العمل و اaبداع، لذو بالمقابل أطلقت للا~ستعماریة، 

  )2(.اتضامًن ا وا�زمات أوثق ارتباًطمختلف ا الخروج من مًع

الحضـارة المیسـینیة، و إن کانـت     فـي  تجلGـ و نفس الصورة الحضاریة للحضـارة اaیجیـة ت      
مقارنـة مـع الحضـارة    بال ،بسـبب قلـة الـد~ئل ا�ثریـة و التاریخیـة عنهـا       ،ها الیوم باهتةمعالم

  )3(.اaیجیة

بعد اجتیاح الدوریین و هذا  ل ا�لف ا�ول قبل المی_دبحلو سینیةیالحضارة الم لقد اندثرت    
و بسـبب   )4(.ا~ضمح_ل أفضی إلی ظهور عصور وسطی هلینیة، دامـت قرابـة الخمسـة قـرون    

الخریطة الدیموغرافیة للیونان، من سکان إمبراطوریة واسعة إلی عـدد  ة تغیرت الهجرات الدورّی
  ) 5(.ة مصغرةیأقل من السکان یعیشون في وحدات سیاس

الظـروف  مـع  ف حضـارة جدیـدة اسـتطاعت التکی�ـ     ولدت عصور المظلمةمن رحم هذه ال و    
رثتـه عـن حضـارات الشـرق     وفي المزیج الحضاري و اaنساني الذي  تستثمراو  ،المحیطة بها

ذلك  کل� یَغو ِص. ا�دنی و بحر إیجه، و طورت ما أخذته عن المجتمعات السابقة و أضافت علیه

                                      
  .181مرجع سبق ذکره، ص  ،أرنولدأرنولدأرنولدأرنولدتوینبي توینبي توینبي توینبي . 1
  .234مرجع سبق ذکره، ص  ،أوبوایه جانینأوبوایه جانینأوبوایه جانینأوبوایه جانین    أندریه وأندریه وأندریه وأندریه وإیمار إیمار إیمار إیمار . 2
  .61، ص2، مج 1مرجع سبق ذکره، ج ،دیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول. 3

4. Pelletier . J &  Delfante . ch, Villes et Urbanisme dans le monde, 4eme Ed, Paris : 
Armand Colin /HER, 2000,p 137. 
5.Encyclopedia of world History, Newyork : Infobase Publishing, 2008, Vol 1, p 167. 
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الحضـاریة بنشـأة    لتکتمـل الصـورة   )1(.قبـل المـی_د   صیاغة جدیدة مع بدایة القرن الخـامس 
 لحضارة الیونانیة فحسب بلرمزیة ل الدولة، و التي لم تکن صورة -أو المدینة (Polis)البولیس 

  )2(.جوهرها کانت

و اختلفت ا�نظمة السیاسیة داخل البولیس من مدینة إلی أخرى، و في عدة حـا~ت کـان       
مـن   لغیرها  أثینا مثاً~ عتبرت، کثیر من الدراسات ه فيأنG إّ~ )3(.شکل الحکومة یتغیر مع الوقت

لـذلك فـإن مـا     )4(.غلب الوثائق المتعلقة بالتطور الحضري اaغریقي�مصدر أفضل ها �ّن المدن
  . بالضرورة، کان شأن أغلب المدن اaغریقیةهو ینطبق علی أثینا من مراحل التطور، 

مـن أوضـاع    اما یتصل بهـ  واضحة، مع کصیغة سیاسیة الدولة -المدینةنظام لم تعرف أثینا     
بلـغ مرحلـة   لیکتمـل نمـوه   او .الثامن قبـل المـی_د  أوائل القرن مع  و اجتماعیة، إّ~اقتصادیة 

أن المدینـة  ذلـك   )5(.الخـامس قبـل المـی_د   الحکم الشعبي أو الدیمقراطي مـع بدایـة القـرن    
      إلـی أن بلغـت سـقف الممارسـة السیاسـیةو ا~جتماعیـة        الیونانیة مرت بعدة مراحل سیاسیة

  .النظام الدیموقراطيو ا~قتصادیة في 

 تـداعی ثـم   الثامن قبـل المـی_د،  ، حتی القرن بالنظام الملکي حیث مرت المدن أول ا�مر    
هـذا ا�خیـر    .النظام الملکي مقابل قوة ا�رستقراطیة التي أسست في المدینة حکـم ا�شـراف  

و ساعد علی تطور هذا النظام و اسـتقراره  ) قانون القلة(ور إلی ما عرف بالنظام ا�ولیجارکي تط
ة التجاریة و الصناعیة التي عرفتها المدن الیونانیة و التي رکزت الثروة في ید طبقة من یالحرک

                                      
  .22مرجع سبق ذکره، ص  ،لطفي عبد الوهابلطفي عبد الوهابلطفي عبد الوهابلطفي عبد الوهاب    یییییحییحییحییحی. 1
  .323مرجع سبق ذکره، ص  ،أوبوایه جانینأوبوایه جانینأوبوایه جانینأوبوایه جانین    وووو إیمار أندریهإیمار أندریهإیمار أندریهإیمار أندریه. 2
تعني في لغة الیونـان القـدماء     Polisعبارة دولة، ورغم أن  کانتا مدینة بقدر ما لم تکن البولیس تحدیًد •

ا أن تجربتهم التاریخیة اقتصرت علی المدینة، لذا أصبح هـذا ا~صـط_ح قاصـرً    دولة سیاسیة أو حکومة، إّ~
        :للمزید راجع. الیونانالمستقلة أو الحرة کما عرفها الدولة  -علی المدینة

جوزیـف نسـیم،   یوسف : ، ترجمةالدولة و اaمبراطوریة في العصور الوسطی، جججج    ....    باراک_فباراک_فباراک_فباراک_ف وووو مممم. . . . لللل. . . . هارتمان هارتمان هارتمان هارتمان 
   .77، 76، ص 1984مؤسسة شباب الجامعة، : ندریةاaسک ،3ط

3.Encyclopedia of world History, op.cit, p167. 
  .224مرجع سبق ذکره، ص  ،لویسلویسلویسلویسممفرد ممفرد ممفرد ممفرد . 4
  .100، مرجع سبق ذکره، ص لطفي عبد الوهابلطفي عبد الوهابلطفي عبد الوهابلطفي عبد الوهاب    یییییحییحییحییحی. 5
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هور ظمما أدى إلی . التجار و أصحاب السفن الذین کونوا ثروات کبیرة بفضل التجارة الخارجیة
، وصـل  ، و نتیجة لصـراع طبقـي دام لفتـرة غیـر قصـیرة     )قانون ا�ثریاء(بلوتوقراطیة  اتحکوم

. حکم الطغاة :کومات استبدادیة اصطلح علیها ف_سفة الیونانح إلی الحکم في کثیر من المدن
. رسال الجالیات الیونانیة للمـدن الجدیـدة  ُشِجعت الحرکة ا~ستعماریة و تم إعهد الطغاة  و في

و کانـت التجربـة    ،أن تحرکت من جدید ضـد هـؤ~ء الطغـاة    تأن الطبقات الشعبیة ما لبث إّ~
لحکـم  مرحلـة ا  ،السیاسیة الشعبیة قد نضجت و أعطت مع نهایة القرن السادس قبـل المـی_د  

  )1(.، الذي یعتمد علی رابطة المکان ~ رابطة الدم أو الثروةأو الدیموقراطيالشعبي 

معـالم المدینـة الیونانیـة    بـرزت  ) الخامس و الرابع قبـل المـی_د  ( ن التالیینو خ_ل القرنی    
فقد أتاح النظام الدیموقراطي للفرد أن یظهر فردیته و شخصیته و إرادتـه  . الک_سیکیة بوضوح

           و تحرکت عجلة التواصل ا~جتمـاعي   ،و انتشرت في کثیر من المدن روح المشارکة  )2(.الخاصة
  )3(.و التطور السیاسي لحوارالتقاء و ا~و ا~قتصادي لسکانها، فأصبحت المدینة مکان 

قنـاع  ة و تولي المناصب، إن هو استطاع إکل راغب في دخول المحافل العاملتح المجال وُف    
الوسیلة الوحیدة لتولي أي منصب بما في ذلك قیادة  هيا~نتخابات و أصبحت  ،الهیئة الناخبة

المسائل تطرح علی أیًضا الوسیلة لحل المشاکل و اتخاذ القرارات، حیث کانت  هيو  )4(.الجیش
 المؤلف من کافة المواطنین الذین یتمتعون بحق الک_م و التصویت، و یکون ،مجلس الجماهیر

المـواطنین   کان التمییز بین المـواطنین و غیـر  لقد  )5(.الفصل فیها من حق جماعة المواطنین
  )6(.دینة الیونانیة الحرةـه المـنیت علیهو ا�ساس الذي ُب

                                      
1.Encyclopedia of world history, op.cit, p 167. 

   .75، مرجع سبق ذکره، ص جججج. . . . باراک_ف باراک_ف باراک_ف باراک_ف     م وم وم وم و. . . . لللل. . . . هارتمان هارتمان هارتمان هارتمان 
          دار قبـاء للطباعـة و النشـر   : القـاهرة  ،تطور الفکر ا�خ_قـي فـي الفلسـفة الغربیـة     ،محمد مهرانمحمد مهرانمحمد مهرانمحمد مهرانرشوان رشوان رشوان رشوان . 2

  .50، ص 1998و التوزیع، 
3.Encyclopedia of world history, op.cit, p 169.   

  .46مرجع سبق ذکره، ص  ،محمد مهرانمحمد مهرانمحمد مهرانمحمد مهرانرشوان رشوان رشوان رشوان . 4
  .104، 103مرجع سبق ذکره، ص  ،ینینینینففففکاکاکاکا    رایليرایليرایليرایلي. 5
  .78مرجع سبق ذکره، ص  ،جججج. . . . باراک_ف باراک_ف باراک_ف باراک_ف     وووو    مممم. . . . لللل. . . . هارتمان هارتمان هارتمان هارتمان  .6
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لنسـاء و ا�قنـان   لکـل مـن ا   ة لم تکن متاحةالمدن الیونانّیغیر أن المشارکة السیاسیة في     
تفرغـون  یالنشـاط السیاسـي و   یمارسـون  ا�حرار فکان الرجال )1(المقیمین ا�جانب،علی غرار 

و تـألیف الکتـب و نحـت    ) الفلسـفة ( العقلیة کالبحـث عـن الحقیقـة    بمختلف الملذات للتفکه
 باختصار ل_ستمتاع بوقت الفراغ، �ن هناك مـن ینـوب عـنهم فـي القیـام      و العبادة ؛ التماثیل
 و هـذا کـان   .أو ا�قنـان  و هم غیر ا�حرار و الصناعة، اج الطعام و نسج الثیاب و البناءنتبمهام إ

  )2(.دن الیونانیة أو علی حد تعبیر ول دیورانت في کل مکانأساس الدیموقراطیة في الم

ا إلی جنـب  جنًب یالغن( کانت الفوارق ا~جتماعیة مطروحة بشدة ،في المدینة الیونانیة إذن    
ة و الفوارق المدنَی...)مع الفقر، أصحاب الدخل المحدود مع م_ك ا�راضي، التجار مع الحرفیین،

  .  )3(...)المواطنون، ا�جانب، العبید،(جلیةا کانت أیًض

ر ما منحته المدینة الیونانیة لمواطنیهـا مـن الحریـة و روح النزعـة     انکنا إمع ذلك ~ یمکن     
بوقت الفراغ باعتدال و حریة، حیـث المشـارکة    ا~ستمتاع و العیش  من الفردیة، مع تمکینهم

   )4(.هدف الحیاة بالنسبة لهم هو إثراؤهاد کان لق. کري و التعبیر الفنيالعامة و الحوار الف

زاد فـي ارتبـاط المـواطنین بمـدینتهم، و لـم تکـن        مستوى النموذجي من الحیاةهذا ال و    
فلـم یکـن أي    ،داخل المدینة لتتنـاقض مـع روح الجماعـة    النزعة الفردیة و الحریة المضمونة

      ر بـین المـوت  سـقراط حـین خیLـ    جوابأن  حتی .لیتصور فردیته خارج نطاق مجتمعه أثینّي
 ابعیًد الحیـاة بالنسبة له أو �ي مواطن أثیني النفي، کان اختیار الموت ، و هو دلیل علی أن و

   )5(. من الموت هو مصیر أسوأ عن مدینته و خارج قانونها و عرفها

  و من د~ئل ما وصلت إلیه المدینة الیونانیة من تأطیر فکـري لطاقاتهـا و نخبهـا أن أغلـب        
عـن   ، فکتب أف_طوناة ا~جتماعیة و السیاسیة لمدنهمأعمال الف_سفة الیونانیین تناولت الحی

                                      
1. Encyclopedia of world history, op.cit, p167. 

  .44، ص 2، مج2مرجع سبق ذکره، ج ،ولولولولدیورانت دیورانت دیورانت دیورانت . 2
3. Montero . M, op.cit, p8. 

                .328 ، مرجع سبق ذکره، صجانینجانینجانینجانینأوبوایه أوبوایه أوبوایه أوبوایه     ووووإیمار أندریه إیمار أندریه إیمار أندریه إیمار أندریه . 4
  .106،107، مرجع سبق ذکره، ص ینینینینففففکاکاکاکا    رایليرایليرایليرایلي            

  .160، ص  هسنفمرجع ال .5
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ل ، و شکلت القضایا ا~جتماعیة و السیاسیة و مسائCالجمهوریة  Dالنظام السیاسي المثالي في 
، و کـان المؤرخـون   Cبنـاء أثینـا    Dو  Cالسیاسـیة   D: التاریخ جزًءا مهًمـا مـن أعمـال أرسـطو    

   )1(.الیونانیون یفضلون دائما الکتابة عن تاریخ ب_دهم السیاسي

یعود حسب الف_سفة الیونان أنفسهم إلی هذه المنظومة ا~جتماعیة و السیاسیة نجاح  ر�ِس و   
داخل المدینة، فحدد أف_طـون العـدد المثـالي لسـکان المدینـة بــ       العدد المحدد للمواطنین 

~ یمکـن  کمـا  ه ـاعتبر أّنو ،ها جمعت أکثر من هذا العددخذ أرسطو أثینا �ّنآساکن، و  5040
  ) 2(.نوا مدینة أیضالعشرة آ~ف أن یکّو إنشاء مدینة من عشرة رجال ~ یمکن

یتجاوز عدد السکان في أغلب المدن الیونانیـة أکثـر مـن ث_ثـة آ~ف أو أربعـة       و حقیقة ~    
 المـدن الیونانیـة   تنظیم نجاح  دوره فيحصائیون علی موضوع العدد، و ن، و یرکز اaکاآ~ف س

علـی   C الفن و الحضارة و الغایة السیاسیة، و لیست ا�عداد هي مـا یصـنع المدینـة    Dأن رغم 
  )3(.رأي ممفرد 

الشطرنج، حیث تکون الشـوارع   ةعشکل رقعمرانیا اعتمدت المدن اaغریقیة في تخطیطها     
ا لضـمان التـوازن بـین هـذا     و أغلب هذه المدن بذلت مجهوًد )4(.مستقیمة، متعامدة و متوازیة

  )5(.المدینة و بین المناظر الطبیعیة المحیطة بهاالنسق التناظري للمنشآت داخل 

أیـن تقـام    )L’acropole(ینة تقام حـول جبـل محصـن هـو ا�کروبـول     فکانت أسوار المد    
     التاریخیـة   حـافظ علـی التقالیـد   �نـه الم  .المعابد ا�ساسیة، و هو ذو وظائف دفاعیة و مقدسـة 

و هـو   )L’agora( یوجد میدان واسع یطلق علیه ا�جوراه و علی مقربة من. و الدینیة للبولیس
 ا للحیـاة و مرکـزً  ،یعتبر مکان اللقاء و الحوار بین مواطني المدینـة الیونانیـة   کمایمثل السوق 

 زارع حول هذا المحیطـو یعیش السکان في المنازل و الم. السیاسیة و ا~قتصادیة في المدینة

                                      
منشـورات  : ، دمشق1الیازجي نسیم واکیم، ط: ، ترجمةالحضارات القدیمة ،سسسس. . . . و کوفالیف و کوفالیف و کوفالیف و کوفالیف  فففف    ....    دیاکوفدیاکوفدیاکوفدیاکوف. 1

      .251، 250، ص 1، ج2000دار ع_ء الدین، 
  .323مرجع سبق ذکره، ص  ،أوبوایه جانینأوبوایه جانینأوبوایه جانینأوبوایه جانین    وووو إیمار أندریهإیمار أندریهإیمار أندریهإیمار أندریه .2
  .224مرجع سبق ذکره، ص  ،لویسلویسلویسلویسممفرد ممفرد ممفرد ممفرد  .3
  .189مرجع سبق ذکره، ص  ،یسريیسريیسريیسريالجوهري الجوهري الجوهري الجوهري     ووووغ_ب محمد السید غ_ب محمد السید غ_ب محمد السید غ_ب محمد السید . 4

5. Montero . M , op.cit, p8. 
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المدینـة،  بینمـا      أسوار تکون داخل  العامة الرئیسیة  المباني  حیث  -ا�کروبول و ا�جورا  -
 و قد تباینـت المسـاحة فـي    )1(.ا�سوارخارج ، باستثناء مساکن ا�غنیاء ظم المساکن،تقع  مع

فـي حـین    و إسبارطة و طیبة و کورنیثـا،  کانت واسعة مثل أثینامنها فالبعض الیونانیة  المدن
  )2(.جد صغیرة ىخرا�المدن بعض  تکان

السیاسي، فإن الحیاة المشـترکة  التطور من ناحیة نموذج هذه المدن أو إذا کانت أثینا هي     
أولیمبیا و دلفي و کـوس و التـي   : بین مواطني المدن الیونانیة عرفتها ث_ث مدن رئیسیة هي 

حیـث  . یعود لها الفضل في تطور اaغریق من النواحي الدینیة و السیاسیة و ا�دبیة و الریاضیة
لرئیسي �بولو، أما کوس فکانت أکبر کانت أولیمبیا مقر ا�لعاب ا�ولمبیة، و دلفي مقر المعبد ا

و قد کان ا~نتقال إلی هـذه المـدن أهـم باعـث للنشـاط       .مراکز ا~نتجاع الصحي و ا~ستشفاء
  )3(.الحیوي بین المدن الیونانیة

دول مسـتقلة   -أن تتکـون ب_دهـم مـن مـدن    یین هي و کانت أکبر أمنیة للف_سفة الیونان    
فعله، فنتجت عنه الحضارة  الث_ث مدنالو هو ما حاولت  )4(.مداخل نظام منسج ةتعاونمها لکّن

ـ  لم یکـن جـوهر هـذه الحضـارة الهلینیـة     و  ،)C)5سالهّ_ Dکان مرکزها  الهلینیة التي       اجغرافًی
 رغم اخت_ف الحکم و أنظمته و تعدد المدن، إّ~ أّنـها، و ا و ثقافًیا بقدر ما کان اجتماعًیأو لغوًی

 الدولة هنا  -خلف هذا التنوع تجسدت و حدة الحیاة الیونانیة ووحدة اaنسان الیوناني، فالمدینة

                                      
  . 21مرجع سبق ذکره، ص  ،السیدالسیدالسیدالسیدالحسیني الحسیني الحسیني الحسیني     .1

Pelletier . J & Delfante . ch, op.cit, pp 137-139. 
2. Encyclopedia of world History, op.cit, p 167. 

  .256-242ص  ، مرجع سبق ذکره،لویسلویسلویسلویسممفرد ممفرد ممفرد ممفرد . 3
  .370، ص 2، مج 1مرجع سبق ذکره، ج  ،ولولولولدیورانت دیورانت دیورانت دیورانت . 4
ا للمنطقة الواقعة حول رأس خلیج مالیا عند الحدود التـي تفصـل بـین    سًمإفي ا�صل  C سّ_ه Dکانت . 5

سـکان  : نیـین أي یاشـتقت عبـارة الهل   ، و منهـا الیونان و شمالها، و کانت تضم المعابد ا�ساسیةب_د وسط 
دار النهضة العربیة : ،  بیروت)العصر الهل_دي(التاریخ الیوناني  ،حمدحمدحمدحمدیف أیف أیف أیف أعلي عبد اللطعلي عبد اللطعلي عبد اللطعلي عبد اللط: للمزید راجع. ه_س
  .109،108، ص 2-1، ج 1971
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لـم    )اتحـاد الهـّ_س  (ذلك  فا~نتسـاب  إلـی  المجموعـة      و مع )1(.کانت نتیجة لتراث مشترك
ح یفرض  علی  المدن  الیونانیة أکثر من الواجبات ا�دبیة التي تفقد معناها حین تکون مصـال 

  )2(.المدینة عرضة للخطر

و هذا المستوى الذي بلغته الیونان سرعان ما تم نشره من الحوض الشرقي للمتوسـط إلـی       
لتي کـان لمقـدونیا أکبـر ا�ثـر فیهـا، انتشـرت الحضـارة        ا و مع المرحلة الهلینیة. غایة إیطالیا

الدولة   -علی جوهر المدینة  ، التي قضت في الواقعاaسکندر المقدونيالیونانیة بفضل توسعات 
یة  استعماریة واسعة و هو ما جـّر  ضمنیا ، کونها جعلت  من الیونان، أو هکذا أرادت ، إمبراطور

  .علیها وی_ت الحروب و ا~ستعمار

بریـق المـدن الیونانیـة، ظهـرت علـی السـاحة        في هذه الظرفیة التـي بـدأ یختفـي معهـا        
Cروما  Dخرى علی شاکلة المدن الیونانیة و هي المتوسطیة قوة جدیدة، نمت هي ا�

، لکنها )3(
لـی حسـاب   و من ثم الجمهوریة، لتقـرر التوسـع ع   الدولة،-لن تحافظ کثیًرا علی نظام المدینة

و تقـرر لقـرون عـدة مصـیر العـالم      . ثم في کل الحوض المتوسـطي  ممتلکات ملهمتها الیونان
  )4(.احت_لها له المتوسطي، الذي یمکن الجزم بأنها خلقته بفعل

و عندما نتحدث عن الحضارة الرومانیة فإننا ~ نتحـدث عـن رومـا أو إیطالیـا، و إّنمـا عـن           
حوض البحر المتوسط الذي غدا بحًرا رومانًیـا مـع نهایـة القـرن ا�ول قبـل المـی_د، فکانـت        

نـة رومـا          الحضارة المتوسطیة حضارة رومانیة، و شکلت شبه الجزیـرة اaیطالیـة و خاصـة مدی   
روما أن یحّولـوا مـدینتهم الصـغیرة إلـی دولـة       ة، حین استطاع مواطنوا~نط_قة لهذه الحضار

                                      
  .110، 103 ، صمرجع سبق ذکره ، عبد اللطیف أحمدعبد اللطیف أحمدعبد اللطیف أحمدعبد اللطیف أحمدعلي علي علي علي . 1
   .324 ، مرجع سبق ذکره، صجانینجانینجانینجانینأوبوایه أوبوایه أوبوایه أوبوایه     وووو أندریهأندریهأندریهأندریه    إیمارإیمارإیمارإیمار. 2

  .227ص  ،مرجع سبق ذکره ،أرنولدأرنولدأرنولدأرنولدتوینبي توینبي توینبي توینبي : للمزید حول مجلس الحوار أو اتحاد الهّ_س راجع• 
م في سهل ~تیوم، و کانت ~ تختلف کثیًرا في تنظیمهـا السیاسـي عمـا کـان     .ق 753تأسست روما عام . 3

، أیـوب أبـراهیم رزق اللـه   أیـوب أبـراهیم رزق اللـه   أیـوب أبـراهیم رزق اللـه   أیـوب أبـراهیم رزق اللـه   : للمزیـد راجـع  . الدول التي عرفها العالم القدیم -شائًعا في أّیـة مدینة من مدن
  . 24، ص 1996الشرکة العالمیة للکتاب، : ، بیروت1، طالتاریخ الروماني

  .102ص  ،2مج ، مرجع سبق ذکره،جانینجانینجانینجانینأوبوایه أوبوایه أوبوایه أوبوایه     أندریه وأندریه وأندریه وأندریه و    إیمارإیمارإیمارإیمار. 4
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ـ ف )1(.کبیرة، بسطت سیطرتها و نفوذها علی إیطالیا تدریجًیا ثم تزعمتهـا  لرومـا أن تکـون    ردLُق
 هي المدینة التي تقوم بتنظیم المدن اaیطالیة و سکانها بفضل وضعها المرکزي إلـی حـد مـا،    

  )2(.و لکن أیضا بفضل تفوقها العسکري علی بقیة المدن

لقد ساهم الموقع ا~ستراتیجي لروما علی نهر التیبر، في توجیه خط التطـور الـذي عرفتـه           
رکز التجاري الذي ضمن اسـتمراریة الع_قـات بـین المنطقتـین ا�کثـر      و جعلها تلعب دور الم

تروسکیة في الشمال و المستوطنات اaغریقیة في الجنوب، و کانت الب_د ا�: تقدما في إیطالیا
هذه الخطوة هي أولی الخطوات نحو اتجاه روما للقیام بدور القوة الموحدة للمناطق و الشـعوب  

  )3(.اaیطالیة

الدولـة، و خـ_ل   -ان ما تخطت روما النطاق الضیق لنظام المدینة الحـرة أو المدینـة  و سرع    
المرحلة ا�خیرة من تاریخ بنائها أصبحت الجمهوریة بالنسبة لها بناًء غیر متجانس، تخلت عنه 
بتوسعها علی ا�قالیم في إیطالیا و أوروبا، و کانت اaمبراطوریـة هـي النتیجـة الحتمیـة التـي      

الدولـة   -ا التطور، فأصبح هدفها ا�ساسي في هذه المرحلـة هـو إبطـال دور المدینـة     بلغها هذ
بصفة نهائیة عن طریق إیجاد شـکل جدیـد مـن التنظـیم السیاسـي أساسـه السـیطرة علـی         

بالنسبة للبعض العمل التاریخي الخالد الذي حققته روما کان توحیدها aیطالیـا ،   )4(.المتوسط
یاسیة و الثقافیة  في عالم البحـر المتوسـط فلـم یکـن سـوى  تکـرار       أما تحقیقها للوحدة الس

   ) 5(.لمهمتها علی نطاق واسع

في  لتي وصلت إلیها سیطرتهم و جیوشهم؛لقد اهتم الرومان بإنشاء المدن في کل ا�قالیم ا    
شمال إفریقیا، في سوریة، و في آسیا الصـغرى، و اسـتطاعوا عکـس الیونـانیین نشـر المدنّیـة       

ال غرب أوروبا، ففي عهد الرومان ظهرت المدن شمال جبال ا�لب �ول مرة، و لروما یعود شم

                                      
  . 13، مرجع سبق ذکره، ص أیوب أبراهیم رزق اللهأیوب أبراهیم رزق اللهأیوب أبراهیم رزق اللهأیوب أبراهیم رزق الله. 1
  .134، مرجع سبق ذکره، ص ینینینینففففکاکاکاکا    رایليرایليرایليرایلي. 2
   .30، مرجع سبق ذکره، ص سراج أحمدسراج أحمدسراج أحمدسراج أحمد. 3
  .81، 80مرجع سبق ذکره، ص  ،جججج. . . . باراک_ف باراک_ف باراک_ف باراک_ف     وووو    مممم. . . . لللل. . . . هارتمان هارتمان هارتمان هارتمان . 4
: خفاجة صقر، القاهرة: الذهبي جمیل یواقیم و فرید فاروق، مراجعة: ، ترجمةحضارة روما ،رررر. . . . ددلي دونالدددلي دونالدددلي دونالدددلي دونالد. 5

  .19، ص 1964دار نهضة مصر للطباعة و النشر، 
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الفضل في بناء شبکة من المدن في الغرب، اهتمت في إنشائها بمراعاة کل الجوانب العمرانیـة  
، مع أن حرکة التمـدین اaمبراطوریـة   في ألمانیاو ا~جتماعیة مثل یورك في بریطانیا أوکولون 

و مـدن    )1(.حقیقة ترکزت أساًسا في سواحل البحر المتوسط و ا�راضي التي تقـع خلفـه  في ال
آرل،   لی عهد الجمهوریة الرومانیة مثـل المثال، ترجع في تأسیسها إ جنوب فرنسا ، علی سبیل

عهد اaمبراطوریة،  عندما کانت المسـیحیة  أورانج  و تولوز، أما شمالها فتم تعمیره في  ،نیمس
   )  2(.مرکًزا ممتاًزا في الدولة، و هو ما یستدل علیه من نمط تعمیرهاتحتل 

    و یبرز دور روما أکثر في الغرب لعراقة المدن في الشرق، و �ن روما فـي الغـرب لـم تکـن        
~تینیـة و عملـت علـی    قامـت بخلـق حضـارة     هي التي مغلوبة حضارًیا، إّنما -کما في الشرق-

    )3(.ازدهارها

ذات  إذ کانت في أغلبهـا  للمدن الرومانیة، فهي وحدة الطراز المعماري، المیزة العمرانیة أما    
.     مراکـز تجاریـة  وظائف دفاعیة و إن کنا نسجل وجود مدن تخصصت في الصـناعة و أخـرى ک  

بها  قـدماء المحـاربین الرومـان بعـد اعتـزالهم       و أنشأت أیًضا لتکون مراکز ل_ستجمام یعیش
من  Dکانت کلها نسخة عن روما العاصمة  لکنها. کریة، کما هو حال مدینة تیمقادالخدمة العس

   )C.)4یعرف واحدة منها، فقد عرفها جمیًعا 

و بالرغم من قوة اaمبراطوریة الرومانیة و بذخها في إنشاء المدن، إّ~ أّنـه بدا واضًحا علیهـا      
علیها، الشعوب التي سیطرت داخلها القیم الثقافیة لحضارات  ْتَرَسأّنها کانت مغلوبة حضارًیا، َف

 همفاقتبس الرومان عن المدنّیة الهلینیة کل تفاصیلها، لکن )5(.خاصة بالنسبة للحضارة الیونانیة
في کل مبنی من مبانیهم طابعهم الخـاص بهـم، و فـاقوا المدنّیـة التـي       وابرزمع ذلك أ هملکن

تصمیم الشوارع الرئیسیة في أما . و اهتموا بضخامة اaنجاز اقتبسوا عنها في الزخرفة و الفخامة،
فـي وسـط    الطـرق  علی شکل رقعـة الشـطرنج أیضـا ، حیـث تتقـاطع      فکان المدینة الرومانیة

                                      
      .293، 292، مرجع سبق ذکره، ص رررر. . . . ددلي دونالدددلي دونالدددلي دونالدددلي دونالد. 1
  .189مرجع سبق ذکره، ص  ،یسريیسريیسريیسريالجوهري الجوهري الجوهري الجوهري     ووووغ_ب محمد السید غ_ب محمد السید غ_ب محمد السید غ_ب محمد السید . 2
  .293، 292، مرجع سبق ذکره، ص رررر. . . . ددلي دونالدددلي دونالدددلي دونالدددلي دونالد. 3
  .375، 374، مرجع سبق ذکره، صممفرد لویسممفرد لویسممفرد لویسممفرد لویس. 4
  .528، ص 2، مرجع سبق ذکره، جسسسس. . . . ف و کوفالیف ف و کوفالیف ف و کوفالیف ف و کوفالیف . . . .     دیاکوفدیاکوفدیاکوفدیاکوف. 5
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المدینة الذي یشکل الفوروم، و کان یعادل عنـد الرومـان ا�کروبـول و ا�جـورا، علـی أسـاس       
   )1(.تصورهما وحدة واحدة

أّنهـا   و هکذا أخذت روما تراث الیونان في شکله الهلیني، فرغم أّنها کانت غالبة عسـکرًیا،إ~ّ     
کل  و. کانت مغلوبة حضارًیا، وکان أن فتحت الحضارة الیونانیة روما بعد فتح روما لب_د الیونان

حضارة یونانیـة فـي   فبنت روما صرح  )2(.نتشاًرا للحضارة الیونانیةتوسع لروما، کان في الواقع، ا
أّیة معالم حضاریة یمکن اعتبارهـا   شئحتی أنها لم ُتْن )3(.أصلها رومانیة في تطبیقها و نتائجها

   )4(.جدیدة من أساسها بحیث یصعب ردها إلی أصلها الیوناني الهلیني

لی مجال واسع، لکل الـذین أخضـعتهم   في الجانب السیاسي، منحت روما حق المواطنة، ع    
 )5(.العبد في روما کان یستفید من حق المواطنة مع بعض القیود التـي تفـرض علیـه    حتی أّن

لکن  رغم  ذلك، لم  یکن  بوسع اaمبراطوریة الرومانیـة أن تقـدم لسـکانها فرصـة المشـارکة      
فاسـتبدلت مـا کانـت      -أثینـا تحدیـداً   -الفعالة في الشؤون العامة، کما فعلت المدن الیونانیة 

الیونانیة لمواطنیها مـن حفـاظ علـی النزعـة الفردیـة التـي تنمـو مـن خـ_ل          تقدمه المدینة 
المشارکة العامة، با�بنیة الضخمة العمومیة کالحمامـات و سـاحات ا~حتفـا~ت، لتقـوم بـدور      

    )6(.التلهیة بدً~ من المشارکة السیاسیة

الدولـة مـن    -ینـة  و أصبحت أوجه النشاط السیاسي، التي مارسها کافة المواطنین في المد    
 ص_حیات طبقة جدیدة هي الطبقة البیروقراطیة اaمبراطوریة، و التي تمثلت بشکل خاص في

یانوس قائًمـا  و أصبح النظام اaمبراطوري منذ عهد دقلـد . الطبقة ا�رستقراطیة المالکة ل�رض
   )7(.حکم ا�رستقراطیة، و التنظیم البیروقراطي: علی شقین رئیسین

                                      
  .374، 373 ص ، مرجع سبق ذکره،لویسلویسلویسلویسممفرد ممفرد ممفرد ممفرد . 1
  .205 ، ص2مج ، 3، مرجع سبق ذکره، ج ولولولولدیورانت دیورانت دیورانت دیورانت . 2
  .416 ، ص3، مج 3المرجع نفسه، ج  .3
  .404 ص ، مرجع سبق ذکره،لویسلویسلویسلویسممفرد ممفرد ممفرد ممفرد . 4
  .125ص  ،2مج ، مرجع سبق ذکره،جانینجانینجانینجانینأوبوایه أوبوایه أوبوایه أوبوایه     أندریه وأندریه وأندریه وأندریه و    إیمارإیمارإیمارإیمار. 5
  .116، مرجع سبق ذکره، ص ینینینینففففکاکاکاکا    رایليرایليرایليرایلي. 6
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َعرفـت أوجًهـا سـلبیة،    هـا  لمـدن الرومانیـة، و رومـا تحدیـًدا، إّ~ أنّ    الناصعة ل لصورةا و رغم    
و ا�شـراف و بـین بقیـة     وى الحیاة بـین الطبقـة الحاکمـة   کالفوارق التي کانت بارزة في مست

عـدم التسـاوي فـي الحظـوظ السیاسـیة و المعیشـیة داخـل         باaضافة إلی، )العامة( المجتمع
المشـیدة   فإلی جانب الشـوارع المرصـوفة بالحجـارة و الصـروح و البیـوت      )1(.المدینة الرومانیة

تکدست أکواخ العامة التي افتقرت إلـی أسـباب الراحـة، بسـبب هشاشـة البنـاءات و القـذارة        
 جـزًءا مـن  و کان هذا التناقض جزًءا بسیًطا من تناقضات عمیقة کانت با�سـاس  . المحیطة بها

   )2(.جوهر اaمبراطوریة الرومانیة

مع ذلك یجب ا~عتراف ل-مبراطوریة الرومانیـة بقـدرتها علـی تحقیـق التـوازن بـین هـذه            
. و تنظیمها لمجال واسع امتد علی ث_ث قارات شکلت العالم في تلك الحقبة من الزمنالفوارق 

لـم  ف )3(.و ربما لم تکن العاصمة روما معبرة عن اaمبراطوریة بقدر ما کانت أقالیمهـا و و~یاتهـا  
یکن معنی الوطنیة في اaمبراطوریة غیر حب الشخص لمدینته، و قلیلون جـًدا أولئـك الـذین    

العاصـمة  لیـدلوا    کان لهم حق المواطنة الرومانیة، و کانوا یکلفون أنفسهم عنـاء التنقـل إلـی   
 نتخابات، کما أّن اضمح_ل الجمعیات العامة فـي رومـا العاصـمة، لـم یصـحبه     بأصواتهم في ا~

_ل مماثل في بقیة مدن اaمبراطوریة، و کان لمعظم البلدیات اaیطالیة مجالس شـیوخ  اضمح
   )4(.و لمعظم المدن الشرقیة مجالس تشریعیة

                                      
  . 116 -113، مرجع سبق ذکره، ص ینینینینففففکاکاکاکا    رایليرایليرایليرایلي. 1
     .527، ص 2، مرجع سبق ذکره، جسسسس. . . . و کوفالیف و کوفالیف و کوفالیف و کوفالیف  فففف. . . .     دیاکوفدیاکوفدیاکوفدیاکوف. 2
خصص ممفرد للمدینة الرومانیة فص_، تحدث فیه بإسـهاب عـن هـذه الفـوارق و عـن مشـاکل المدینـة          •

و أّنهـا فشـلت فشـً_ ذریًعـا فـي مراعـاة أولیـات قواعـد الصـحة                      Cمدینة الموتی  Dالرومانیة، کما اعتبرها 
و اaنسانیة، و أن ا�عمال الهندسیة العظمی التي تفوقت فیها روما، أي قنوات المیـاه المقامـة علـی قنـاطر         

. صـور و المجاري المنشأة تحت ا�رض، و الطرق المرصوفة، کان تنفیـذها فـي جملتـه مشـوًبا بـالعجز و الق     
  . 440 -370، مرجع سبق ذکره، ص ممفرد لویسممفرد لویسممفرد لویسممفرد لویس: للمزید راجع

  . 371المرجع نفسه، ص . 3
  . 6 ، ص2، مج 3 ، مرجع سبق ذکره، جدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول   

  .22 ، ص3، مج 3ج  المرجع نفسه ،    .4
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روما فکانت تشبه اaمبراطوریة التي صنعتها، من حیـث اتسـاع رقعتهـا و تـراکم      مدینة أما    
تمادها التام علی مستعمراتها، فکانـت  ، و اع)1(ثرواتها فکانت تعاني من التضخم و النمو المفرط

وریـة لیوفروهـا   تشتري أکثر مما تبیع، و لها وک_ء یشترون البضائع مـن کافـة أنحـاء اaمبراط   
ّنـه من شاء التعرف علی جمیع طیبات العالم، علیه أن یطوف کل العـالم  بالعاصمة حتی قیل إ

   )2(.أو یقیم في روما

الوحدة التي تحققت للتجارة المتوسـطیة، و التـي ربطـت    و ر غم أن هذا الوضع یؤکد علی     
العالم الروماني و کانت مصدر رخائه لفترة غیر قصیرة، إّ~ أّن المنطق السـلیم یحیلنـا إلـی أن    

هذا الوضع الذي عاشته روما لم یکن سّوًیا، �ّنها کانـت تسـیر بخطـوات ثابتـة نحـو التضـخم              
لم یکن هذا ا�خیر المشکلة الوحیدة التـي عانـت منهـا رومـا          و. و الکساد المالي و ا~قتصادي

نظامهـا   السیاسـیة التـي کانـت فـي طبیعـة     : و هي تلفظ آخر أنفاسها، بل اجتمعت ا�سـباب 
المـذهبي لمـواطني    اaمبراطوري، و ا~جتماعیة من خـ_ل ا~خـت_ف العرقـي ثـم الـدیني و     

  . ا عاشت في حرب مستمرة و عنیفة ~ تفترسیاستها العسکریة کونه اaمبراطوریة، عدا عن

باختصار کان انح_ل روما و تفککها نتیجة حتمیة لتجاوزها المـدى فـي نموهـا، و فقـدانها         
للسیطرة علی اaمکانیات ا~قتصادیة و البشریة، التي بدل أن تستفید منها، اندفعت ~ستخدام 

نظم القوة للحفاظ علیها، و عندها لم تعد روما في نظر ا�خرین نموذًجا مرغوًبا فیه للتعاون الم
 و ا�کید أن حضـارة   )3(.بین المدن، و إّنما تهدیًدا بالتوسع و ا~ستغ_ل الذي ~ یعرف الحدود

بوزن الحضارة الرومانیة لم ُیقض علیها من الخـارج إّ~ بعـد أن قضـت هـي علـی نفسـها مـن        
   )4(.الداخل

منـذ نشـأتها فـي     أوربا أثناء حقبة التاریخ القدیم،ب إذن صورة حضاریة موجزة للمدینةهذه     
الـدول التـي عّبـرت عنهـا أثینـا       -المشاعات الیونانیة ببحر إیجه، و اتضاح معالمها في المـدن 

و مع الرومـان طبعـت    .أصدق تعبیر، ثم اتساعها و بحثها عن السیطرة و النفوذ مع المقدونیین
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لحضارات بذور روما، التي حملت کغیرها من ا Cالمدینة الخالدة  Dکل أوروبا و المتوسط بطابع 
  .فنائها في جوهرها منذ النشأة

    Lنت تحمله بطابع المدنّیة الرومانیة، بکل ما کا ٌنو تنتهي حقبة التاریخ القدیم و العالم متمد
ّنـه یمکننا القول بأن اaمبراطوریة الرومانیة کانت أقرب المحـاو~ت  من مؤثرات عالمیة، حتی إ

   )1(.الفترة، و ربما حتی لوقتنا الحاضر aقامة دولة عالمیة، إلی غایة تلك

ما مصیر العـالم المتوسـطي و تحدیـًدا    : و السؤال الذي یتبادر إلی الذهن في هذا المقام هو    
أوروبا بعد نهایة هذه الحقبة، و بدایة حقبة العصـور الوسـطی؟ التـي ولجتهـا أوروبـا بهجمـات       

  البرابرة و انسیاحهم في کل أرجائها؟

ن مصیر التجارة الدولیة التي کانت منتعشة في المتوسـط، حتـی مـع الکسـاد     کیف سیکو    
  ا~قتصادي ل-مبراطوریة الرومانیة؟

هل ستحافظ أوروبا علی ذات المستوى الحضاري؟ و إلـی أي قـدر سـوف تتقهقـر؟ و مـاذا          
  سیکون وضع المدن في أوروبا بعد هجمات البرابرة علیها؟

  . ف تکون محل بحث الصفحات التالیة من هذا العملهذه ا�سئلة و أخرى، سو    

  

        

 

 

 

 

 

                                      
  .291، مرجع سبق ذکره، ص رررر. . . . ددلي دونالدددلي دونالدددلي دونالدددلي دونالد. 1
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        إحیاء التجارة و العودة إلی حیاة المدینةإحیاء التجارة و العودة إلی حیاة المدینةإحیاء التجارة و العودة إلی حیاة المدینةإحیاء التجارة و العودة إلی حیاة المدینة: : : : ثانيثانيثانيثانيالالالاللمبحث لمبحث لمبحث لمبحث اااا

فهم حرکة الیقظة ا~قتصادیة و التجاریة التي عرفتها أوروبا الغربیة مع بدایة القرن الحادي ل    
قلی_ إلی الوراء aلقاء نظـرة علـی   عشر و انعکاساتها علی الحیاة الحضریة، من الضروري العودة 

ــرن  ــذا القـ ــابقة لهـ ــرة السـ ــذلك ی. الفتـ ــیتین  لـ ــین رئیسـ ــذا المبحـــث نقطتـ ــالج هـ :                      عـ
أهمیة البحر المتوسط في هذه الیقظة، و الوضعیة التي کانت علیها المظـاهر الحضـریة   : ا�ولی

سـة  و هذا سوف یحیلنا إلی درا .انیة في الغربا~مبراطوریة الرومفي أوروبا الغربیة بعد سقوط 
ة فـي أوروبـا الغربیـة بـتحطم وحـدة العـالم       فرضیة توقف التجارة المتوسطیة، و تراجع المدنّی

ثـم نتنـاول آراء بعـض المـؤرخین     . )1(المتوسطي، التي طرحها المؤرخ الشـهیر هنـري بیـرین   
یة مع بدایة العصور الوسطی المتـأخرة،  عودة الحرکة التجار: و الثانیة هي. الناقدین لهذا الطرح

، و أثر هذه العـودة  )أثناء العصور الوسطی الباکرة(و انتعاشها بعد الفتور الذي عرفته في السابق 
  .علی الحیاة المدنیة في أوروبا الغربیة

        ::::توسط و فرضیة توقف التجارة و تراجع الحیاة المدنّیةتوسط و فرضیة توقف التجارة و تراجع الحیاة المدنّیةتوسط و فرضیة توقف التجارة و تراجع الحیاة المدنّیةتوسط و فرضیة توقف التجارة و تراجع الحیاة المدنّیةالمالمالمالم1-

في ا�همیة ا~ستراتیجیة للبحر المتوسط بالنسبة للسکان بدایة علینا أن نتفق أنه ~ جدل     
داة وصـل بالنسـبة للتـاریخ    فقـد کـان أ  . علـی ضـفافه منـذ القـدم    و الحضارات التي تواجدت 

لقد کان ضروریا للحرب  ؛فحسبو نعني هنا کل أوجه الوصل و لیس تعزیز الصداقة  .الحضاري

                                      
مؤرخ بلجیکـي شـهیر، و ضـلیع فـي دراسـة التـاریخ       : : : : )Henri Pirenne(((( )1862-1935((((هنري بیرین هنري بیرین هنري بیرین هنري بیرین . 1

مدن "، "محمد و شارلمان"للعصور الوسطی، من أشهر مؤلفاته ا�وروبي، یعد من أع_م المؤرخین الدارسین 
طرح بیرین نظریته القائلة بتحطم التجارة المتوسطیة ". تاریخ أوروبا في العصور الوسطی"، "العصور الوسطی

   ضـمن  "محمـد و شـارلمان  "و تکسر وحدة العالم المتوسطي بسبب الفـتح ا~سـ_مي فـي مقـال بعنـوان      
)Revue belge de philologie et d’histoire(  و کرر التأکید علیها فـي عـدة مـؤتمرات، ثـم     1922سنة ،

. 1937وضعها في شکلها النهائي ضمن أشهر کتبه الذي طبع بعد وفاته و صدر تحت نفـس العنـوان سـنة    
)Mahomet  et Charlemagne, Paris-Bruxelles, 1937 .(للمزید راجع :  

Guichard . P, «Les pays de la Méditerranée occidental entre le Ve et le Xe siècle. Retour 
sur la problématique Pirennienne », (ندوة)س_مي و الغرب المسیحي خ_ل القرون الوسطیaالغرب ا  

  .75، ص 1995منشورات کلیة ا�داب و العلوم اaنسانیة، : ، الرباط1ط



ااااببببووووورورورورأأأأغرب غرب غرب غرب     فيفيفيفي    نشأة المدننشأة المدننشأة المدننشأة المدن: : : : الفصل ا�ولالفصل ا�ولالفصل ا�ولالفصل ا�ول  
 

 

 

25 

و أیضـا   ا التجارة و للعـداوة کمـا للصـداقة   ملتقاء فیه کان بغرض الحرب کضرورته للسلم، و ا~
  )a.)1یقاع الضرر کما لتبادل المنفعة

قد أفردت کتب الجغرافیة و الرح_ت في أغلبها لذکر المتوسط، أو بحر الروم کمـا اعتـاد    و    
و لیس فـي   D:  ~بن حوقل جاء في صورة ا�رض ف )2(.المؤرخون و الجغرافیون العرب تسمیته

حاشیة من هذا البحر، �ن العمارات من جنبتیه ممتدة غیر منقطعة و ~ ممتنعة، البحار أعمر 
   )C.)3و سائر البحار تعترض في شطوطها المفاوز و المقاطع

أما بحر الـروم فإنـه یأخـذ مـن البحـر       D: ممیزاته الم_حیة  جغرافیته و وصف  و ذکر في     
ی ینتهي إلی الثغـور التـي کانـت تعـرف     المحیط في الخلیج الذي بین المغرب و ا�ندلس حت

  فـارس  مقداره في المسافة نحو أربعة أشهر و هو أحسن استقامة و استواء من بحر  و بالشأمیة
Cواحدة إلی أکثر هذا البحر ریٌح ك إذا أخذت من فم هذا الخلیج اّدتكو ذلك أن

)4(.   

لـیس فـي   ... Dنفس المنوال وصف الزهري في کتاب الجغرافیة المتوسط علـی أنـه    و علی                
 الجـانبین، ~ تنقطـع العمـارة منـه     و ذلك أنه معمـور . البحر معمور ا�رض أکثر عمارة من هذا

                                      
عیسـی  : ، ترجمـة )1100-500(التجاریة في حوض البحر المتوسط القوى البحریة و ، رررر. . . . لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد . 1

مکتبة النهضة المصـریة و مؤسسـة فـرنکلین للطباعـة         : غربال محمد شفیق، القاهرة: أحمد محمد، مراجعة
 .14و النشر، ص 

یحمل المتوسط أسماء عدیدة حسب البلد الذي یقف عنده شـاطئه، و ا�شـخاص الـذین یعیشـون مـن      . 2
نسبة لموقعه فـي ب_دهـم، و ُذکـر فـي     " البحر المرتفع" لشعوب القدیمة کالمصریین أطلقوا علیه حوله؛ فا

و کـان هیـرودوت یطلـق علیـه           ... البحر الکبیر، البحر الخلفي، بحر فلسـطین، : اaنجیل بعدة تسمیات منها
ان هـذه التسـمیة، أمـا أف_طـون     و عنهم استعار الروم" بحرنا " ، و عبر عنه الیونان بقولهم "البحر الکبیر" 

" بحر الروم " العرب و من بعدهم ا�تراك کانوا یطلقون علیه عبارة ".  البحر الذي هو قریب منا : " فقال عنه
، غیر أن الکثیر من المؤرخین و الرحالة المسلمین في العصور الوسطی کابن خلدون أو ابـن  )أي البیزنطي(

أما البحر المتوسط فهي ترجمـة للمصـطلح الـذي ترسـخ منـذ      " الشامي البحر" بطوطة أطلقوا علیه عبارة 
. فضاء من الکون محاطـا بالیابسـة مـن جمیـع الجهـات     : و الذي یعني) mediteranens(العهود المسیحیة 

، تراتیـل متوسـطیة   ،ماتفیجیفتش بریـدراك ماتفیجیفتش بریـدراك ماتفیجیفتش بریـدراك ماتفیجیفتش بریـدراك : للمزید أکثر عن المتوسط بین المحکي و ا�سطوغرافیا راجـع 
  .143-140، ص 1999دار توبقال للنشر، : ، الدار البیضاء1 لجلیل و الحنصالي سعید، طناظم عبد ا: ترجمة

  .185، ص 1992منشورات دار مکتبة الحیاة للطباعة و النشر، : ، بیروتکتاب صورة ا�رض، ابن حوقلابن حوقلابن حوقلابن حوقل. 3
   .21المصدر نفسه، ص . 4
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یکاد الناس یتعاطون السراج علیه من الضفتین لکثرة المسکن، و ذلك أنـه یسـکن علیـه أمـم     
مئـة  و ذکـر أن جـزره نحـو ال   " البحر الشـامي  "أما اaدریسي فسماه   )C.)1کثیرة من الجانبین

من ابتدائه إلی حیث انتهـاؤه   Dالمعمورة و الخالیة، و حدد طوله  جزیرة بین الصغیرة و الکبیرة
   )C.)2ألف فرسخ و مائة و ستة و ث_ثون فرسخا

    Gالتاریخ أحد الفضاءات ا�ساسـیة  ه شکل عبر و المهتم بتاریخ المتوسط ی_حظ، و ~ شك، أن
التي التقت فیها حضارات الشمال و الجنوب و حضارات الشـرق و الغـرب، فهـو بمثابـة قنطـرة      
سهلت مرور ا�شخاص و البضائع و ا�فکار أکثر مما أعاقته، لذلك یعتبر المتوسط عامل تکامـل  

     )3( .و تواصل للحضارات المتوسطیة أکثر منه عامل تعارض و قطیعة

؛ و علی طول هذه السواحل العامرة تقاطعت طـرق التجـارة المـارة بهـذا البحـر أو بضـفافه          
          و العطــور، طــرق ا�دوات طریـق الحریــر و طریــق العنبــر، طریــق الملــح و التوابــل، و الزیــت  

متوسط بالنسبة �طرافه وساکنیه، لیس ال .و الفنون و المعرفة، و النبوءات و اaیمانو ا�سلحة 
إنها دائرة طباشـیر ~ تتوقـف عـن     Dجغرافیة فحسب، فحدوده ~ تندرج في المکان أو الزمان، 

    )4(.ماتفجیفیتش علی حد تعبیر Cالرسم و اaمحاء

هـو   المتوسـط من یسیطر علـی   کان من المسلم به أّن اaستراتیجيو نظرا �همیة موقعه     
بالتأکید یسیطر علی العالم، فقد ظل المتوسط حاضرا في مجمل التطور الحضاري الذي عرفته 

و لم یقتصر دوره علی المساهمة في النشاط ا~قتصادي فقط، بل کان له  اaنسانیةالمجتمعات 
   .)5(ن بلد �خر، و من قارة �خرىالتیارات الحضاریة و الثقافیة م دور أساسي في نقل

                                      
  .128، 127مکتبة الثقافة الدینیة، ص : حاج صادق محمد، مصر: ، تحقیقکتاب الجغرافیة، الزهريالزهريالزهريالزهري    .1
  .11 ص ،1، مج2002مکتبة الثقافة الدینیة، : ، القاهرةکتاب نزهة المشتاق في اختراق ا�فاق، اaدریسياaدریسياaدریسياaدریسي    .2
فـي  المکاییل و ا�وزان اaسـ_میة و مـا یعادلهـا    ، هنتس فالترهنتس فالترهنتس فالترهنتس فالتر: کلم، للمزید راجع 6طول الفرسخ حوالي • 

   .94، ص 2001الجامعة ا�ردنیة، : ، عمان2العسلي کامل، ط : ، ترجمةالنظام المتري
   .   5، مرجع سبق ذکره، ص سراج أحمدسراج أحمدسراج أحمدسراج أحمد. 3
       .15، مرجع سبق ذکره، صماتفجیفتش بریدراكماتفجیفتش بریدراكماتفجیفتش بریدراكماتفجیفتش بریدراك. 4
، 12، العدد ]إلکترونیة[ دوریة کان التاریخیة، Cالمغاربة و البحر خ_ل العصور القدیمة D، غطیس مصطفیغطیس مصطفیغطیس مصطفیغطیس مصطفی. 5

    URL : http://historicalkan.co.nr.، 76ص  ،2011یونیو 
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السـیطرة علـی    -کما سبق ذکره فـي المبحـث السـابق   -قد استطاعت الحضارة الرومانیة و     
و أتاحـت   ،)mare nostrum()1" ( بحرنـا "البحر المتوسط حتی أصبح الرومان یطلقـون علیـه   

روما لکل الذین یعیشون علی أراضیها أن یکونوا مواطنین و رعایا مدینة واحدة، عندما فتحـت  
        لیتعـارفوا و یتمـازجوا و ینصـهروا معـا عـن طریـق التجـارة و الحضـارة         المجال واسعا أمامهم 

فسادت عملة واحدة و قانون واحد فـي کـل أقطـار     )2(.و المصاهرة و غیرها من وسائل التواصل
، و کـان مبـدأ التسـامح    د جمرکیة کبیـرة داخلهـا   و لم تکن هناك حدود أو قیو اaمبراطوریة

و لـم تکـن هنـاك     -إذا استثنینا فترات ا~ضطهاد التي تعرضت لهـا المسـیحیة   -الدیني سائدا 
بالمجمل، کانت ا~مبراطوریة الرومانیة      )3(.ل-مبراطوریةتفرقة عنصریة بین ا�جناس المکونة 

و کان الحـوض المتوسـطي الضـامن لوحـدتها      وحدة حضاریة متجانسة، ذات صبغة متوسطیة
   )4(.وجودها کان مرتبطا بسیادتها علیهالسیاسیة و ا~قتصادیة، ف

و کانت التجارة أحد أهم مقومات هذه الوحدة المتوسطیة، ذلك أن الحرکـة التجاریـة بـین        
   رة صـ_ح نظـم اaدا  إ أطراف الحوض المتوسطي، اتسعت بشکل لم یسبق له مثیل، خاصة بعـد 

 ل-مبراطوریةمصدر رخاء عظیم ة و ظلت هذه التجارة الواسع  .النقل و تطور وسائل   و الحکم،
  .)5(عامدام مائتي 

لعـدة أسـباب لـیس هـذا      -لکن دوام الحال من المحال، إذ عرفت ا~مبراطوریة الرومانیـة      
 اaمبراطوریـة مجموعة متواترة من هجمات البرابرة الذین اخترقوا حدود  -موضع التفصیل فیها

    ا بالغ ا�همیة علـی مسـتوى الواقـع السیاسـي     غییًرو انساحوا في أراضیها، محدثین اهتزازا و ت
 نالقضاء نهائیـا علـی مـا کـان لرومـا مـ      ، أدى إلی  الرومانیة الغربیة ل-مبراطوریةو الحضاري 

  _دي ــادس میـرن السـة القـو بدای )Ve(، و بنهایة القرن الخامس می_دي  سلطان في الغرب

                                      
1. Pirenne . H, Histoire de l’Europe des invasions au XVIe siècle, 2eme Ed, Paris : Libraire 
Félix Alcan & Bruxelles : Nouvelle société d’éditions, 1936, p22. 

داغـر   :کروزیـه مـوریس، ترجمـة   : ، إشرافالقرون الوسطی:  تاریخ الحضارات العام، آخرونآخرونآخرونآخرونّبروى إدوار و ّبروى إدوار و ّبروى إدوار و ّبروى إدوار و . 2
  .13، ص3، مج1986منشورات عویدات، : ، بیروت 2م، ط. و داغر فرید  یوسف أسعد

  .291، مرجع سبق ذکره، صرررر. . . . ددلي دونالدددلي دونالدددلي دونالدددلي دونالد .3
4. Pirenne . H, Les villes du Moyen Age, 2eme Ed, Paris : P.U.F, 1992, p5. 

  .233، 230، ص 3، مج 2، مرجع سبق ذکره، جدیوارنت ولدیوارنت ولدیوارنت ولدیوارنت ول. 5
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)VI e (ة �وروبا الغربیة قد تغیرت تماماکانت البنی ا~جتماعیة و السیاسی. 

و الذي حدث بالضبط هو أن الجرمان الذین دخلـوا ا~مبراطوریـة و أقـاموا ممالـك جدیـدة          
داخل حدودها، استمروا في أغلب الحا~ت یعیشون ضـمن قـوانینهم و نظمهـم القبلیـة التـي      

   )1(.ي حالة انح_لألفوها من قبل، محتفظین بکیانهم الجرماني وسط مجتمع روماني کان ف

هذا الوضع کان له بالتأکید تأثیر علی الحیاة الحضریة في أوروبا الغربیة، إذ انکمشت الحیاة     
      المدنیة، و اختفی ا~ستقرار الذي أسسه الرومـان و تقلصـت التجـارة و تراجـع حجـم المـدن       

الحیـاة المدنیـة فـي ظـروف     و أهمیتها، إذ هجر الکثیر منها في شمال غرب أوروبا و استمرت 
و شمل هذا الوضـع المأسـاوي کـ_      .محددة للغایة في المدن المتواجدة علی ضفاف المتوسط

     غیـر أن أعظمـه کـان فـي بریطانیـا       ، إسبانیا، إیطالیا)ألمانیا(من بریطانیا، فرنسا، ب_د الراین 
       )2(.و أقله کان في إیطالیا

ها سیاسـیا بعـد اسـتقرار الجرمـان، حتـی ظهـر علـی تخومهـا         و ما کادت أوروبا تعي نفس    
زعوا ما انت  سرعان  الذین . المسلمون العرب  إنها  بالحسبان،   تکن  لم   قوة أخرى الجنوبیة 

لیصبحوا بمجرد دخولهم ساحة المتوسط طرفـا جدیـدا    .)3(ملهااکغرب المتوسط بمنها منطقة 
     منـذ الفنیقیـین و الیونـانیین ثـم الرومـان      -في نزاع طویل و موروث عن ماض طویل و قدیم 

        )4(.إنه النزاع حول المتوسط و السیطرة علیه - و القرطاجیین

وجود الجرمان  أّن ي بیرین بخصوص هذا الموضوع علیوجهة النظر التي طرحها هنرتقوم     
               )C.)5 لـم یشـکل أیـة نقطـة بـدأ لمرحلـة جدیـدة فـي تـاریخ أوروبـا           Dفي حوض المتوسـط  

و رغم أن القرن الخامس می_دي کان قد انقضی و الغرب کله تحت سیطرة الجرمان و أقالیمه 

                                      
  .10، ص2006دار ع_ء الدین، : ، دمشق1، طحضارة أوروبا في العصور الوسطی، الخطیب محمدالخطیب محمدالخطیب محمدالخطیب محمد. 1
  .  99، مرجع سبق ذکره، ص جججج. . . . لللل. . . . شیني شیني شیني شیني . 2
سـینا للنشـر   : ، القـاهرة 1أحمـد، ط  الشـیخ : ، ترجمةالشرق و الغرب زمن الحروب الصلیبیة ،کاهن کلودکاهن کلودکاهن کلودکاهن کلود. 3

 .55، ص1995
المنجـي   الصـیادي : ، ترجمـة م 909-860/ هـ 296-184الدولة ا�غلبیة التاریخ السیاسي  ،محمدمحمدمحمدمحمد    الطالبيالطالبيالطالبيالطالبي. 4

  .434، 433، ص 1995دار الغرب اaس_مي، : ، بیروت2الساحلي حمادي، ط : مراجعة و تدقیق
5. Pirenne . H, Les villes du Moyen Age, op.cit, p8. 
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G~قد تحولت إلی ممالك جرمانیة؛ إ Gع إحـداث تغییـر   هذه النتائج الضخمة للغزوات لم تستط أن
بقدر مـا   اaمبراطوریةلم یکن تدمیر  -في نظره - للتقالید، �ن هدف الجرمان اللماضي أو کسًر

قة کان أکبر بکثیر ممـا  للتمتع بخیراتها، و ما قام الجرمان بحفظه من النظم السابالسعي  کان
و إلی غایة منتصف القرن السابع مـی_دي ظلـت    )1(.أو ما قاموا بجلبه من جدید یرهقاموا بتدم

    )2(.تمثل وحدة متوسطیة ،بالرغم من کل شيء ،أوروبا

الوضـع   و انعـدام ا�مـن،  و ، دة الحضـاریة تراجعـت وسـط ا~ضـطراب    و رغم أن هذه الوحـ     
      المأساوي و الفوضی السیاسیة التي صاحبت هـذه الغـزوات، لکـن حتـی خـ_ل هـذا التراجـع        

و ~ شـيء یؤکـد علـی بربـرة     " رومـاني "نحطاط حفظت بعد مظهرا یمکن أن نطلق علیه و ا~
إلی ) و هي أهم میزة لها(  ل-مبراطوریةأوروبا و لیس جرمنتها سوى استمراریة الصفة البحریة 

   .)3(می_ديالغایة القرن الثامن 

بقي علی ما کـان علیـه   ع المتوسط بعد فترة الهجمات أهمیته؛ بالنسبة للجرمان و لم یضّی    
ف_ وجود �ي مؤشر یعلن  )Le mare nostrume(في السابق قبل قدومهم، مرکز أوروبا نفسه 

) جبـل طـارق  (فمن أعمدة هرقـل   اaمبراطوریةعن نهایة هذه الوحدة الحضاریة التي أسستها 
، إیطالیـا و إسـبانیا، احـتفظ    )فرنسـا (إلی البحر اaیجي، و من حدود مصر و إفریقیة إلی غـا~  

و تتبـع سـیر ا�حـداث یفضـي     . العالم الجدید المحتل من قبل الجرمان بم_مح العالم القدیم
    )4(.باستمرار إلی توجیه ا�نظار نحو المتوسط

أن من الخطأ الجسیم ا~عتقاد بأنه کنتیجة لقدوم الجرمان؛ تبدلت التجـارة   و یعتبر بیرین    
و الحیاة الحضریة إلی اقتصاد زراعي بحت و کسـاد فـي الحرکـة ا~قتصـادیة، و الحـدیث عـن       

�ن . اندفاع البرابرة نحو المدن یعتبر، بالنسبة له، أسـطورة بعیـدة تمـام البعـد عـن الحقیقـة      
    قـد نهبـت    ل-مبراطوریـة کان البعض منها علی الحدود البعیـدة   المدن ظلت حیة حتی و إن

                                      
1. Pirenne . H, Les villes du Moyen Age, op.cit, pp 8,9. 
2. Pirenne . H, Histoire de l’Europe des invasions au XVI siècle, op.cit, p 22. 
3. Pirenne . H, Les villes des Moyen Age, op.cit, p9. 

ا~جتماعیة، ا~قتصادیة و الثقافیـة أي إلغـاء الـنظم      السیاسیة، : یقصد بجرمنتها إخضاعها للنظم الجرمانیة• 
  .و المظاهر الحضاریة السابقة

4. Ibid, pp 9,10. 
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  و عملیة إحصاء المدن المتواجدة في فرنسا و إیطالیا إلی غایة حدود الـراین  . حرقت و دمرتو 
       مـاکن التـي وجـدت بهـا مـدن رومانیـة       و الدانوب تؤکد أن أغلبیة هذه المدن تتواجد فـي ا� 

   )1(.ی_ت �سماء المدن الرومانیةو أسماؤها ما هي إ~ تحو

بیرین من تبریـر الوضـع الـذي    زوات الجرمانیة، کان ~ بد لو �نه اتخذ هذا الموقف من الغ    
قطاعي الزراعي بدل التجارة، و غیابها عن الساحة المتوسطیة ت إلیه أوروبا بتحولها للنظام اaآل

النتائج التي أدت إلی انقطاع التجارة  فربط دخول المسلمین إلی المتوسط بسلسلة من. لقرون
و انتشـار اaسـ_م    سـ_میة ل الفتوحـات اa کمـا حّمـ  . و کسر الوحدة المتوسطیة للعالم القدیم

حـدث  لد ووجـ فیـرى أنـه ~    .الشـرق و الغـرب  : مسؤولیة تراجع التجارة بین ضفتي المتوسط
VII) السـابع مـی_دي  عالمي یماثل ا~نتشار المذهل و الفجائي ل-س_م فـي القـرن    e)   ثـم إن

و أن  .)2(سرعة انتشاره لیست أقل مفاجأة مـن اتسـاع الرقعـة التـي سـیطر علیهـا المسـلمون       
المسلمین بلغوا هذا القدر من ا~نتشار بسبب ضعف أعدائهم، فلم تکن أي من ا~مبراطوریتین 

_م لم یکن علی حساب کما أن انتشار اaس. الفارسیة و البیزنطیة قادرة علی رد قوة المسلمین
الجغرافیا فقط، إذ خسرت المسیحیة الکثیر من أتباعها، الذین اعتنقوا اaس_م في ظل الدولـة  

  و لم یبق من اaرث الحضاري السابق شيء علی اaط_ق، أین حلـت محلـه شـرائع    . اaس_میة
  . )3(و نظم المسلمین القائمة علی القرآن الکریم

، سادة المتوسط لقرون و تحکموا في الطـرق التجاریـة   بالفعل مسلمونقد أصبح العرب الو     
 في حین لم یبق للبحریة المسیحیة سوى حظ اaبحار باحتشام علی طول حواف ا�دریـاتیکي 
 من إیطالیا الجنوبیة و من بین الجزر، فکل المجـاري البحریـة الکبـرى کانـت تحـت سـیطرة      

   فلم یکن بوسعهم بناء سفینة  ي الشأن في القرن السابعارة قلیلـانوا بحــالذین ک )4(.المسلمین

  

                                      
1. Pirenne . H, Les villes des Moyen Age, op.cit,p11.  

  . ، الذي یتناول ا�سماء الحدیثة للمدن و ما یقابلها بال_تینیة234، 233، ص )8(أنظر الملحق رقم • 
2. Pirenne . H, Histoire de l’Europe des invasions au XVI siècle , op.cit, pp 18,19. 
3. Ibid, p20. 
4. Ibid, p 22.  
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و استطاعوا في غضون عشرات السنین تدمیر السیطرة البیزنطیة علـی   أو خوض معرکة بحریة
  )1(.می_ديالالمتوسط لیصبحوا سادة البحر خ_ل القرنین التاسع و العاشر 

    aو تحولت إلی دولة بمعـاییر یونانیـة  مبراطوریة البیزنطیة عالمیتها، في هذا الوقت فقدت ا      
    الوحــدة الحضــاریةانقطعــت و ســرعان مــا انقطعــت الع_قــة بــین الشــرق و الغــرب و معهــا  

         .)2(للمتوسط؛ تلك الوحدة التي ظلـت موجـودة لقـرون عدیـدة توقفـت لقـرون طویلـة أخـرى        
    القـدیم   ا~قتصـادي للعـالم   زنأما التـوا  ،و المتوسط الذي کان رابطا بین الضفتین أصبح عائقا

  )3(.انهار تحت أقدام الفتوح اaس_میة فقد

الشرق وضع الغرب في وضعیة جدیدة تماما و کأنها نفي إلـی هـامش    نعإن هذا ا~نفصال     
الحضارة، ذلك أن کل المظاهر الحضاریة التي عرفها الغرب قدمت أص_ من الشرق، لتفوق هـذا  

و بقدوم العرب أصبح الشرق البیزنطي أقرب إلی شمال إفریقیا و ا�ندلس منـه  . ا�خیر حضاریا
مبراطوریة الغربیة نفسها معزولة عـن بقیـة العـالم، أمـا     ت اaو في هذا الوضع وجد. ی الغربإل

  )4(.عتبر حضارتها فقد أغلق في وجههاالبحر المتوسط الذي کان ُی

 ، ~ یمکـن حسـابه إ~ّ  صبح الغرب المسیحي، عالما علی حـده و بانقطاع ع_قاته التقلیدیة أ    
فحـول اتجاهـه مـن الضـفة      ،لخاصةعلی نفسه، و علیه فقد کان مجبرا علی التطور بإمکانیاته ا

المتوسطیة إلی المناطق التي ~ تزال متبربرة خلف الراین و ضفاف بحر الشمال لیتجـاوز فـي   
الرومانیة، مشک_ أوروبـا جدیـدة، أیـن تکونـت الحضـارة       ل-مبراطوریةتوسعه الحدود القدیمة 

أوروبـا کانـت تبـدو مقارنـة بـالب_د      ، ف )5(ربیة التي یمکن اعتبارهـا حضـارة عـالم متخلـف    الغ
  )C.)6 منطقة متخلفة Dاaس_میة 

                                      
1. Micheau . F, «Les arabes maitres de la mer », L’histoire, N°47, Paris :mai 2010 , p37. 
2. Pirenne . H, Histoire de l’Europe des invasions au XVI siècle , op.cit, p 23. 

:  ، ترجمـة و تحقیـق  )الحیـاة ا~قتصـادیة و ا~جتماعیـة   (تاریخ أوروبا في العصور الوسـطی   ،هنريهنريهنريهنري بیرینبیرینبیرینبیرین    .3
  .11، 10، ص 1996الهیئة المصریة العامة للکتاب، : عطیة، القاهرة القوصي

4. Pirenne . H, Histoire de l’Europe des invasions au XVI siècle , op.cit, p23. 
5. Ibid, p 24. 

  .207، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . کانتور نورمان کانتور نورمان کانتور نورمان کانتور نورمان . 6
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  کان لنظریة هنري بیرین حول ا�ثار ا~قتصادیة ~نتشار اaس_م، و لکتابـه الـذي تضـمنها        
D محمد و شارلمان Cعلی التفسیر العام لتاریخ العصور الوسطی، حتـی أن کثیـرا    کبیٌر ، تأثیٌر

ـ  من مؤرخي الجیل القد ي عـن أطروحـات الکتـاب أو حتـی     یم کان من الصعب علـیهم التخّل
مؤیدي  أّن ز، إّ~لهذا الکتاب من علماء أمثال لوبی تعدیلها، و بالرغم من النقد ال_ذع الذي وجه

ه بحماسـة ممـا أدى إلـی اعتنـاق الکثیـر مـن المـؤرخین لهـذه         بیرین ظلوا یدافعون عن آرائ
  . )1(اهین القویة، مع ما فیها من المبالغةو الشمولیةربالب دعمًةم آراءه قدمأنه   خاصة و  النظریة

فیمـا یتعلـق    المتوسط~ یستقیم مع المنطق إلقاء کل اللوم علی ظهور اaس_م في البحر  و   
إذ ~ یمکن نفي الدور الذي قامت به الغـزوات  .  اباتجاه أوروبا نحو الشمال و انغ_قها علی نفسه

 خـاص  بشـکل   ل-مبراطوریةة إلی الظروف الداخلیة التي عرفها الجزء الغربي الجرمانیة، باaضاف
   )2(.و التي یقر بها بیرین نفسه

راجعـا ~نهیـار الحکومـة     أو اaقطـاع "  ا�فاق المغلقة "و حتی إن کان اختیار أوروبا لنظام     
سنوات الفوضـی و الغـزو   الرومانیة و تراجع المواص_ت و التجارة فإن إرهاصاته في الواقع تعود ل

مبراطوریـة  نوات التي دمرت بالفعـل مـا کـان ل-   ، و هي السم  285 -235الخمسین فیما بین 
  )3(.الرومانیة من نسیج اقتصادي محکم

Gلماذا لم تتراجع الحضـارة  : منا جد~ بصحة هذه ا�طروحة، فإنه یواجهنا سؤال ملح هوو إذا سل
و المدنیة في الشرق البیزنطي، و لم تفقد الطابع المتوسطي کما حصـل فـي الغـرب ا�وروبـي     

aس_مي، بل إن بیزنطة خسرت جزءا مهمارغم أن ک_ شقي اaمن     مبراطوریة تعرض للتوسع ا

                                      
  .210، 209، مرجع سبق ذکره، ص فففف....کانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمان. 1
موانئهـا   تخلت اaمبراطوریة مع القرن الرابع می_دي عن عاصمتها روما �جل عاصمة شکلت أحد أفضـل  . 2

مـن تراجـع   : و هي القسطنطینیة، و منذ القرن الثالث می_دي کان قد شاب هذه ا~مبراطوریـة ا~نحطـاط  
. تعداد السکان، و ضعف قدراتها و المصاریف المتزایدة للحکومة، التي استبسلت في الکفاح من أجـل البقـاء  

إلـی إخضـاع و اسـترقاق النـاس فـي       کل هذا الوضع أدى إلی انفجار ضریبي، هذا ا�خیر دفع شیئا فشیئا
                               .Pirenne . H, Les villes du Moyen Age, op.cit, pp 5, 6: للمزید راجع. الدولة

: جاوید عبد العزیـز توفیـق، مراجعـة   : ، ترجمة814 -395می_د العصور الوسطی ، بببب. . . . لللل. . . . سانتسانتسانتسانت....هـ هـ هـ هـ . . . . موسموسموسموس. 3
   .348، ص 1967عالم الکتب، : العریني السید الباز، القاهرة
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ت تمثل أحد أهم مصادر قوتها ا~قتصادیة خاصة في الجانب الزراعي، و نقصد أراضیها التي کان
   .)1(هنا سوریة و مصر، التي غدت من أم_ك الدولة اaس_میة، الدائمة التوسع

ظل البنیان ا~قتصادي الروماني فـي بیزنطـة سـلیما و محافظـا      الغرب  عکس  علی  لکن     
 و أسواق و تشـریعات تجاریـة          ) Credit(نقد و ائتمان بکل ما حوى من علی وحدته و تماسکه 

و حتی الع_قات التجاریة البحریة مع الشرق ا�قصی و التي قطعت منذ القرن الثاني کانت قـد  
  )2(.عادت إلی مجاریها تقریبا

 سیطرت علی البحر لفتـرة غیـر وجیـزة    و في عالم المتوسط ظلت بیزنطة موجودة أیضا، و     
إذ ظلت قوتها البحریة علی أعلی مستوى من اللیاقة العسکریة منـذ القـرن السـادس و حتـی     
القرن الثامن می_دي، و إن کـان ظهـور المسـلمین فـي المتوسـط و سـیطرتهم علـی أغلـب         

سیؤدي ~نحسار فن القتال الحربي لبیزنطة و انهیاره أمام البحریة اaس_میة التي کان  سواحله
  )3(.ن آنذاكیمثلها ا�مویو

و �ن البحر کان الطریق الوحید حتی تستطیع القسطنطینیة مراقبة ا�راضي البعیدة التـي      
أعادت السیطرة علیها زمن جو ستینیان، في کل من إیطالیا و الجزر المتوسطیة، شقت العدید 

      )4(.ربالتجـارة بـین الشـرق و الغـ     من السفن التجاریة عباب المتوسط و البحر ا�سود ضـامنةً 
و صار إشراف القسطنطینیة البحري دقیقا و کام_ بفضل الدورات التفتیشیة التـي کـان یقـوم    

  )5(.للحیلولة دون استخدامهم لمیاه المتوسط) المسلمین(بها أسطولها علی سواحل ا�عداء 

لغربیـة  في خضم هذا التنافس البحري بین الصراع الحربي و التبادل التجاري، کانت أوروبا ا    
في القـرن   و .غائبة، و کأنها نأت بنفسها عنه، و عن کل اتصال خارجي یربطها بالتجارة العالمیة

                                      
  .99، ص 2، مرجع سبق ذکره، جتوینبي أرنولدتوینبي أرنولدتوینبي أرنولدتوینبي أرنولد. 1
  .380، مرجع سبق ذکره، ص بببب. . . . لللل. . . . سانتسانتسانتسانت. . . . هـ هـ هـ هـ . . . . موس موس موس موس . 2
دار النهضـة العربیـة   : ، مصراaمبراطوریتان البیزنطیة و الرومانیة الغربیة زمن شارلمان ،صبرة عفاف سیدصبرة عفاف سیدصبرة عفاف سیدصبرة عفاف سید. 3

  .153، ص 1982للطباعة و النشر و التوزیع، 
4. Micheau . F, op.cit, p38. 

  . 158، مرجع سبق ذکره، ص رررر. . . . لویس أرشیبالدلویس أرشیبالدلویس أرشیبالدلویس أرشیبالد. 5
  .35، مرجع سبق ذکره، صعفاف سیدعفاف سیدعفاف سیدعفاف سید صبرةصبرةصبرةصبرة            
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تغیر الوضع لصالح المسلمین في هذا البحر، و أصدق تعبیـر عنـه جـاء علـی      می_ديال التاسع
و کان المسلمون لعهدة الدولة اaس_میة قـد غلبـوا علـی هـذا      D: لسان ابن خلدون حیث قال

قبـل   البحر من جمیع جوانبه و عظمت دولتهم و سلطانهم فیـه، فلـم یکـن ل�مـم النصـرانیة     
بأساطیلهم بشيء من جوانبه و امتطوا ظهره للفتح سائر أیامهم فکانت لهم المقامات المعلومـة  

    السواحل فیـه مثـل میورقـة و منورقـة    ائر المنقطعة عن و الغنائم و ملکوا سائر الجز من الفتح 
       ...أقـریطش و قبـرس و سـائر ممالـك الـروم و اaفـرنج      و و سردانیة و صقلیة و مالطة   و یابسة

     لي الشرقي منـه مـن سـواحل اaفرنجـة    و انحازت أمم النصرانیة بأساطیلهم إلی الجانب الشما
و قـد مـ�ت   ... المسلمین قد ضربت علـیهم  و أساطیل یعدونها ة و جزائر الرومانیة ~بالصقال و

ة و عددا و اختلفت في طرقه سلما و حربا فلم تظهر للنصـرانیة  دGا�کثر من بسیط هذا البحر ُع
Cفیه ألواح

)1(.    

و کان لشارلمان و سیاسته الداخلیة دور في إضعاف الحرکة التجاریة البحریة و بالتالي فتح     
     یسیطروا علیها، حیـث قضـی علـی التجـارة الخارجیـة      یزنطیین و المسلمین حتی المجال للب

     التجـارة الداخلیـة بتثبیـت ا�سـعار     و ضمها �م_که بحجة القضاء علی مظاهر الترف، و علـی  
و بذلك لم تعد التجارة مـن المقومـات    )2(.و کل ذلك حتی یمنع منافسیه من تکدیس الثروات

می_دي اتسم ا~قتصـاد ا�وروبـي   الا�ساسیة للنظام ا~قتصادي في أوروبا، و منذ القرن الثامن 
       .)3(بطابع زراعي بحت

و وجود أسـواق  و حتی في وجود حرکة تجاریة محتشمة سیرها ا�جانب من سوریین و یهود، 
الملوك الجرمان لتنظیم التجارة، و تنشیط بعض الطرق النهریـة  کا�سواق السنویة و تشریعات 

G~إ Gهذا ~ یغیر من حقیقة ثابتة مفادها أن الفترة المبکرة من العصـور الوسـطی لـم تشـهد      أن

                                      
زکـار سـهیل،     :شـحادة خلیـل، مراجعـة   : ، ضبط المتن و وضع الحواشي و الفهارسالمقدمة، ابن خلدونابن خلدونابن خلدونابن خلدون    .1

  .315، 314، ص 2001دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، : بیروت
  .352، مرجع سبق ذکره، ص صبرة عفاف سیدصبرة عفاف سیدصبرة عفاف سیدصبرة عفاف سید. 2
جامعـة بغـداد   : ، بغـداد تاریخ أوروبا في العصور الوسطی، محمد توفیقمحمد توفیقمحمد توفیقمحمد توفیق    عبد ا�میر محمد و حسینعبد ا�میر محمد و حسینعبد ا�میر محمد و حسینعبد ا�میر محمد و حسین    أمینأمینأمینأمین. 3

  .335، ص 1980
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مکننا من وصفه بأنه ~ غنی عنه ل-بقاء علی یما  الغرب  في  المنتظم  التجاري   النشاط  من
  )1(.المجتمع

شـجیع التجـارة و کـان ا�بـاطرة     تلف الوضـع بالنسـبة لبیزنطـة التـي تمیـزت بت     بینما اخ    
ا یرون أن أي تدخل في حریة التجارة یعتبر اضـرارً  ، علی اخت_ف ا�سر الحاکمة، البیزنطیون 

 )2(.بمصالح الفرد و الجماعة، لذلك نجحوا في جعل التجارة المصدر ا�ول لثروة الشعب و الدولـة 
و لهذا احتفظوا في المتوسط بسیادة لم یفکر الغربیون في منازعتهم علیهـا، لقـد کـانوا سـادة     
السواحل التي تنتهي إلیها الطرق التجاریة ا�سیویة، فقبل ظهور اaس_م کانوا یملکـون مصـر   

و سوریة التي تنتهي إلیهـا قوافـل    . التي ینتهي عندها البحر ا�حمر جالبا سلع الشرق ا�دنی
            علی المواقـع الثانویـة علـی البحـر ا�سـود      یج الفارسي، باaضافة إلی سیطرتهمالحجاز و الخل

  )3(.و التي تهتم بتجارة الشرق ا�دنی أیضا

مبراطوریـة  الدولیة و انتزاعهم لو~یات اa و حتی بعد ظهور المسلمین علی مسرح ا�حداث    
کانت سبل المواص_ت المباشرة قد قطعت فـي البدایـة    الشرقیة لم تتوقف تجارة بیزنطة، و إن

نفسه کانـت التجـارة   بین سوریة و القسطنطینیة إ~ أن الذي حدث هو أنه حتی القرن الثامن 
    ثـم اسـتخدمت  . تسیر عن طریق مصر و إفریقیة و صقلیة حتی تصـل إلـی المنطقـة اaیجیـة    

حیـث   طرابـزون  البحر ا�سود عند الطریق البري عبر آسیا الصغرى أو سارت علی ا�غلب إلی
  .)4(کانت السفن الیونانیة تحمل المتاجر لتفرقها في القسطنطینیة

أما بالنسبة للد~ئل التـي قـدمها   . مبراطوریةلمقارنة النشاط التجاري لشقي اa هذا بالنسبة    
ــوربي    ــر ک ــات دی ــة مقتنی ــرین ک_ئح ــد   ) Curbi(بی ــی عه ــرق عل ــات الش ــة بمنتج الملیئ

                                      
  .380، 379، مرجع سبق ذکره، ص بببب. . . . لللل. . . . سانتسانتسانتسانت. . . . هـ هـ هـ هـ . . . . موس موس موس موس . 1
  .353، 352، مرجع سبق ذکره، ص صبرة عفاف سیدصبرة عفاف سیدصبرة عفاف سیدصبرة عفاف سید. 2
رضـا أحمـد محمـد، مراجعـة            : ، ترجمـة تاریخ التجارة في الشرق ا�دنی في العصور الوسـطی ، فففف. . . . هاید هاید هاید هاید . 3

  .39، 38، ص 1، ج1985الهیئة المصریة العامة للکتاب، : فوده عز الدین، القاهرة: و تقدیم
الهیئـة المصـریة   : ، القـاهرة 3عبد العزیز توفیق، ط  جاوید: ، ترجمةالحضارة البیزنطیة، رنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفن. 4

  .171، ص 2010العامة للکتاب، 
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المیروفنجیین، و النقود الذهبیة المحصلة من جبایة الرسوم المفروضة علی بضائع تجار و التي 
أکد أن منتجـات  فبشکل منطقي  لوبیز هافقد انتقد )1(.ستختفي، حسبه، بعد الفتوح اaس_میة

البـردي  تفاءها ~ یعاصر الفتـوح اaسـ_میة ؛   الشرق لم تختف معا و في وقت واحد، کما أن اخ
م علی أن استعماله لم یبطل في  692 لم یبطل استعماله في فرنسا المیروفنجیة إ~ سنة مث_

بق الفرنجة علی استخدامه إ~ احتراما للتقالید الرومانیـة،  و لم ُی. جهات أخرى من غربي أوروبا
مـا  أ )2(.ق کان أصلح لمناخهم و أوفرو استخدام الّر) بیئة باردة و رطبة(�نه ~ یصلح لمناخهم 

حیث لم . و غیابها یعود إلی ضعف الممالك الجرمانیة اقتصادیابالنسبة للنقود الذهبیة فتراجعها 
تکن قادرة علی توفیر ما یمکنها من الحصول علی منتجـات الشـرق، و الـدلیل علـی ذلـك أن      

می_دي عندما تتضاءل قوة کـل  الالعملة الذهبیة تعود بقوة إلی الغرب بعد القرن الحادي عشر 
  )3(.ن الروم و المسلمینم

و یعتبر هاید أن الجرمان لم یملکوا النقود الکافیة aقامة المشروعات التجاریة الکبیرة، أمـا      
قد أعیتهم ثم أفقدتهم الغزوات أموالهم و لم یعـد لـدى    الضرائب کانتفالمواطنون الرومانیون 

انوا مولعین بهـا أو للمغـامرة فـي    أغلبهم من الموارد المالیة ما یکفي لشراء سلع الشرق التي ک
  .)4(مشروعات تجاریة کبیرة

و فیما یخص ورود التجار و الم_حین السوریین إلی موانئ الغرب من مصر و آسیا الصـغرى      
فهو یناقض نفسه، إذ یمکننا قراءة هـذا الـدلیل مـن     )5(.بین القرنین الخامس و الثامن می_دي

سـواء الجرمـان أو بقایـا سـکان     زاویة أخرى، و هـي أن العناصـر المشـکلة للغـرب ا�وروبـي،      
کانت غیر ضلیعة بالتجارة و الم_حـة البحریـة، فسـمح هـذا بنشـاط الم_حـین        اaمبراطوریة

                                      
1. Pirenne . H, Les villes du Moyen Age, op.cit, pp 21-42. 

، مـؤنس حسـین  مـؤنس حسـین  مـؤنس حسـین  مـؤنس حسـین  : للمزید راجع. في ذکر هذه ا�دلة و شرحها ثم نقدها بشکل رصین حسین مؤنسفصGل • 
الـدار  : ، القـاهرة 1، طقتصـادیة و ا~جتماعیـة  تاریخ المسلمین في البحر المتوسط، ا�وضاع السیاسـیة و ا~ 

  . 30-17، ص 1991المصریة اللبنانیة، 
  . 40، مرجع سبق ذکره، ص رررر. . . . لویس أرشیبالدلویس أرشیبالدلویس أرشیبالدلویس أرشیبالد. 2
  . 41المرجع نفسه، ص . 3
  .37ص  مرجع سبق ذکره، ،فففف. . . . هاید هاید هاید هاید . 4
  .13، مرجع سبق ذکره، ص بیرین هنريبیرین هنريبیرین هنريبیرین هنري. 5
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م المتوسـط، و ظـل الغـرب مجـرد     السوریین و الیونانیین الروم، ثـم المسـلمین بعـد دخـوله    
مبراطوریة الرومانیة، مع فرق بسیط هو أنه لم یعد قـادرا  ستهلك، کما في السابق علی عهد اaم

  .علی توفیر مقابل مادي لسلع الشرق الفاخرة

و هذا الوضع النقدي هو التفسیر ا�رجح ل-قبال الضعیف جدا لتجـار الغـرب نحـو الشـرق،         
التي کانت تقصد الشرق لزیارة ا�ماکن المقدسـة لـم یـذکر أحـد مـن       فمع کل أفواج الحجاج

و حتی بالنسبة للتاجر المسلم الذي کان قد أوغل في  )1(.هؤ~ء أي شيء عن أي تاجر إ~ نادرا
و الهند فإنه لم یکـن معتمـدا البتـة فـي کسـب رزقـه علـی         الشرق ا�قصی إلی حدود الصین

         ن للغـزو  سـوى المجاهـدی  و سـواحل أوروبـا الجنوبیـة    التجارة مع الغرب، فلم یکن یتجـه نحـ  
  )2(.و اaغارة ثم یعودون إلی ب_دهم

 Maurice(من ا�راء الناقدة لبیرین أیضا، ما أدلی به المستشرق الفرنسي موریس لومبـار      

Lombard(،       الذي انتقد بیرین لکونه انطلق مـن الوثـائق المسـیحیة ا�وروبیـة فقـط)   و فـي
لیبني نظریة ~ تخص أوروبا المسیحیة لوحـدها، بـل تعنـي کـذلك     ) فرنسا علی وجه التحدید

اaس_مي و البیزنطي، لذلك کان من الواجـب حسـبه التنقیـب و البحـث فـي وثـائق        العالمین
کما اعتبر أن البیزنطیین هم الذین أثروا سـلبا علـی الع_قـات    . مختلفة تهم الحضارات الث_ث

سلمون فشکلوا في نظر ممتوسطیة �نهم لم یمنعوا تراجع أوروبا المسیحیة، أما الا~قتصادیة ال
  .)3(لومبار قوة اقتصادیة هامة في جل أنحاء المتوسط استفادت منها أوروبا أیما فائدة

دافع عنها أرشیبالد الذي یـرى أن نشـاط بیزنطـة و الـذهب الـذي کانـت        نفسها و ا�فکار    
  المتوسط، لم یکن في صالح ا�قالیم الغربیة  غرب   التجاریة، خاصة ا مصالحه  لتنمیة  تمنحه

                                      
  .37، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . هاید هاید هاید هاید . 1
فـاروق    بیضون: ، ترجمةCأثر الحضارة العربیة في أوروباDشمس العرب تسطع علی الغرب ، زیغریدزیغریدزیغریدزیغریدهونکة هونکة هونکة هونکة . 2

      ،1993دار الجیـل، دار ا�فـاق الجدیـدة،    : ، بیـروت 8الخوري مارون عیسـی، ط  : کمال، مراجعة و الدسوقي
  .26ص 

جوانب من الع_قات ا~قتصادیة و البشریة في الحوض الغربي للبحـر المتوسـط قبیـل     D، حناوي محمدحناوي محمدحناوي محمدحناوي محمد. 3
: ، الربـاط 1، ط)نـدوة (الغرب اaس_مي و الغرب المسیحي خ_ل القـرون الوسـطی   ، Cالقرن العاشر للمی_د 

  .120، ص 1995منشورات کلیة ا�داب و العلوم اaنسانیة، 
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اaس_میة، و إن کـان لهـا    کما اعتبر أن الفتوحات )1(.التي کانت اقتصادیاتها تقوم علی الزراعة
نتائجها العالمیة فهي عملیا لم تحدث في أول أمرها سوى تغییرات طفیفة فـي تجـارة البحـر    

   )C.)2 انق_بات اقتصادیة آنذاك Dلیها المتوسط، فلم یترتب ع

ة و طول مـدة العزلـة   و ظروف أوروبا و أوضاعها الداخلیة أسهمت هي ا�خرى في استمراری    
فلـم یکـن إحیـاء النشـاط التجـاري زمـن       . أحاطـت نفسـها بهـا    التـي أوروبا أوالتي أحیطت ب

الطریق التجاري البري نحو الشـرق  بحریة اaس_میة، أما الکارولنجیین أمرا ممکنا بعد ظهور ال
اه ـــار و المجریین فض_ عن الصقالبة الذین هاجروا باتجـــفقد أوصدته الغزوات المتواترة ل�ف

عجلـت   اضطرابات سیاسیة و اقتصـادیة  أحدثت غارات الشمالیین ، إلی ذلك باaضافة )3(.الغرب
و . )C)4 ئل الـدفاع، و بدائیـة الفکـر   نزعة التخصص في أسالیب الحیاة و وسـا  Dبدفع أوروبا نحو 

aقطاعیةهي الصورة المتکاملة للحیاة ا .  

    aسـ_مي    و کان �وروبا اaقطاعیة فرصة لربط ع_قات تجاریة مع الشرق ممث_ فـي العـالم ا
" سـیرة شـارلمان   "زمن شارلمان، و نقصد هنا ع_قته بهارون الرشـید إذ یصـف إینهـارد فـي     

الرشید و شارلمان بالودیة، و بأنها مبنیة علـی ا~حتـرام و الکـرم، و فـي      الع_قات التي جمعت
ـ    یحملـون الهـدایا   Dوا لشـارلمان  ُمِدذکره للهدایا المتبادلة بینهما نوه إلی أن سفراء الرشـید َق

ثـم إن الرشـید    )C)5 الفاخرة إضافة إلی مواد و عطور و منتجات قیمة أخرى من الب_د الشرقیة
: لللتسـاؤ و هذا یـدفعنا   )6(.ل هذه السفارة فی_ لشارلمان بناء علی طلب منهکان قد أهدى قب

                                      
  .58ه، ص ، مرجع سبق ذکررررر. . . . لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد . 1
  .120المرجع نفسه، ص . 2
  .379، مرجع سبق ذکره، ص بببب. . . . لللل. . . . سانتسانتسانتسانت. . . . هـ هـ هـ هـ ....موس موس موس موس . 3
یکون لهذه الشعوب غداة القرن التاسع می_دي بعد استقرارهم و تخلیهم عن نمـط حیـاتهم القـائم علـی     • 

ة التي تـربط  الغزو دور متقدم في تحریك تجارة الشمال مع الروس و البیزنطیین عبر الطرق البریة و النهری
  . 103 -74، صمرجع سبق ذکره ،فففف....هایدهایدهایدهاید: للمزید راجع. بین البحر ا�سود و بین بحر البلطیق و بحر الشمال

        .207،  206، ص 4، مج 3، مرجع سبق ذکره، ج دیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول. 4
دار حسان للطباعة و النشر : ، دمشق1زیتون عادل، ط: ، ترجمة و تقدیم و تعلیقسیرة شارلمان، إینهاردإینهاردإینهاردإینهارد. 5

  . 106، 104، ص 1989
  . 107المصدر نفسه، ص . 6
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ما دام قد استطاع  خط تجاري ثابت یصله بتجارة الشرقته بلماذا لم یسع شارلمان لربط مملک
~ تکتفـي   و بـذلك  ؟أن یربط ع_قات دبلوماسیة ودیة مع الخ_فة العباسیة، و مع بیزنطة أیضـا 

و معنـی  . مملکته بالهدایا من بضائع الشرق، و إنما تسعی للحصول علیها و اaثراء مـن خ_لهـا  
في ذهنیة المجتمع الغربي بکـل مکوناتـه، فـي نظرتـه      ؛ هذا أن المشکلة فعلیا هي في العمق

 ا یعـزز  و ممـ . اه بالزراعة و الحیاة الریفیة الرتیبة المرتبطة بهـ ئللتجارة و ا�عمال الحرة، و اکتفا
و کـل مـا یتعلـق بهـا مـن       کنیسة الغربیة من ممارسة التجارةموقف المسیحیة و ال الرأي هذا

إذ ظلت الکنیسة تنظر إلی الکسب التجاري علـی أنـه    )1(.معام_ت مالیة خاصة اaقراض و الربا
   )2(.غیر ح_ل و أن الزراعة هي وحدها المورد الطیب الذي یمکن أن یعیش علیه اaنسان

تبـین أن   ( St.Astére)رغم أن أقوال بعض القدیسـین و رجـال الـدین مثلمـا هـو حـال           
ن ا�باء ا�وائل فضلوا العمل الزراعي وممارسـة  رم إط_قًا العمل التجاري ، غیر أالکنیسة لم تح

          إنمـا طـال بشـکل خـاص رجـال الـدین، ففـي مجمـع إلفیـرا         والمنـع   ،الحرف علـی التجـارة  
)Le Concile d’Elvira( رجال الدین من ممارسة التجارة  نعمی_دي، ُمالدایات القرن الرابع ب  

                                      
کانت آراء الکنیسة في التجارة أثناء القرون ا�ولی متشددة جدا �نها حاولت أن تبقی قریبـة مـن حیـاة    . 1

~ تکنـزوا   Dه التقشف التي عاشها المسیح علیه الس_م و هو یدعو ت_میذه إلی عدم تکدیس المال و اکتناز
ولد (و نلمس ذلك في فقرة تنسب إلی القدیس حنا فم الذهب . 42:  5إنجیل متی  Cلکم کنوز علی ا�رض 

إذا اشترى  D: و مما جاء فیها) 407م و توفي سنة  397م، و أصبح أسقف القسطنطینیة سنة  347بأنطاکیة 
، و لکن لیکون مادة یصنع منها شیئا جدیدا، أي فرد شیئا ~ لیبیعه کما اشتراه، دون أن یحدث تغییرا فیه

و لکن الرجل الذي یشتري شیئا یقصد الکسب من بیعه ثانیة دون أن یحدث . فهذا الشخص ~ یعتبر تاجرا
أي  Cتغییرا فیه بل کما اشتراه، فهذا الشخص یکون أحد المشترین أو البائعین المنبوذین مـن معبـد اللـه   

و �ن هـذا الـرأي   . بإمکان المرء شراء المواد الخام لعمله أما شراء البضائع المصنوعة لبیعها فیعتبر خطیئـة 
المتشدد للکنیسة لم یکن یسمح بفتح متجر في القریة فقد اضطرت الکنیسة للتخلي عنه تـدریجیا و فـي   

  . الغالب بصورة غیر رسمیة و غیر معترف بها
یوسـف جوزیـف   : ، ترجمة و تعلیقفي النظم و الحضارة عالم العصور الوسطی، جججج. . . . جججج. . . . کولتون کولتون کولتون کولتون : للمزید راجع
  . 292 -288، ص 1981دار النهضة العربیة،: نسیم، بیروت

، 1959مکتبة النهضة المصریة : ، القاهرةأوروبا العصور الوسطی، النظم و الحضارة، عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح. 2
   .93، ص 2ج
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   )1(.النسبة للرهبان مع التحفظب ( St.Augustin)ثم یسمح بها القدیس أوغسطین 

من رجال الدین اعتبروا أن حیاة التجار هي مجرد غش و کذب و ~ یمکن أن هناك قسٌم و     
نجـد   وهذا الرأي نابع من المبالغة و ا�حکام المسبقة ضد المهنة التجاریـة،   و. تکون إ~ کذلك

   )2(.تاب الکنسیینکأثرها واضحا عند العدید من ال

کان هناك اخت_ف في النظر إلی العمل التجاري فإن الربـا کـان بإجمـاع ال_هـوتیین      و إذا    
خطیئة ممیتة �نه محرم صراحة في الکتاب المقدس و بالتالي لم یکن من الممکن المجادلـة  

فلـم یجـرؤ المسـیحي فـي تلـك الفتـرة علـی         )3(.في موضوع وارد صراحة في الکتاب المقدس
الفائدة، و هو ما فتح المجال لنشاط الیهود في المجال المـالي بغـرب   المجاهرة بإقراض المال ب

    الکنیسة نفسها من أجـل إتمـام منشـآتها الضـخمة      أقرضوا إنهم حتی سع،علی نطاق واأوروبا 
   )4(.ةو الباهظ

و سیبقی هذا التقیید إلی غایة القرن العاشر و مداخل الحادي عشر می_دي حـین یتخلـی       
       دقــة و غیــرهم مــن التجــار اaیطــالیین عــن شــيء مــن غیــرتهم و حماســتهم   التجــار البنا

  ام في النشاط ـ، حتی یتمکنوا من القیام بدور ه معها یتخلون عن ا~متثال للکنیسة    الدینیة، و

                                      
1. Jannet . C, Les Grandes Époques de L’Histoire Économique jusqu’à lafin du XVIe 

siècle, Paris: Deliiomme et Brigute, Éditeurs, pp 73,74.  
2. Ibid, p 73-79. 

المقدس زاخر با�یات التي تحرم الربا صراحة  و الکتاب. تحرم المسیحیة الربا و تحث علی القیم الروحیة. 3
 : سواء في العهد القدیم أو في العهد الجدید و من أمثلة ذلك

D تضعوا علیه ربا . إن أقرضت فضة لشعبي الفقیر ف_ تکن له کالمرابي ~C ) 25: 22سفر الخروج(  
D  فضتك ~ تعطه بالربا و طعامك ~ تعطه بالمرابحةC )37-35: 25: سفر ال_ویین (  
D  تقرض أخاك بربا ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء مما یقرض بربا ~C )19: 23 :سفر التثنیة(  

إنجیـل لوقـا   ( C...و احسنوا و أقرضوا و أنتم ~ ترجـون شـیئا   D: و غیرها کثیر و في العهد الجدید أیضا نجد
  ).35: 6: ا~صحاح

  . 302 -294سبق ذکره، ص  ، مرجعجججج. . . . جججج. . . . کولتون کولتون کولتون کولتون : للمزید راجع
جامعـة بیـروت العربیـة    : ، بیـروت بحوث و دراسات في تاریخ العصور الوسـطی ، عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح. 4

   .87، ص 1977
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   )1(.التجاري المتوسطي بین الشرق و الغرب

مسـؤولیة المصـیر الـذي آلـت     نه ~ یمکن بأي حال تحمیل طرف أو آخر و خ_صة القول إ    
إلیه أوروبا الغربیة أثناء العصور الوسطی الباکرة، إنما یتعلق ا�مر تحدیدا باجتماع مجموعة من 
الظروف و العوامل التي تمخض عنها واقع ولجت بـه أوروبـا مرحلـة العصـور الوسـطی، و ظـل       

          ن أو المسـلمین لذلك فإنـه ممـا یؤخـذ علـی المـؤرخین سـواء الغـربیی        .یسمها لقرون عدیدة
    و العرب، تبنیهم �طروحة هنري بیرین دون نقاش، بالرغم من أنهـا أسسـت علـی تخمینـات    

و مع التطور في . ديمی_الو استقراءات ل�وضاع ا~قتصادیة في أوروبا الغربیة بعد القرن الثامن 
  مادیـة  – اد د~ئل قاطعـة و التاریخي، قدم العدید من المؤرخین و علماء ا~قتص البحث ا�ثري

  .تنفي صحة و تعمیم هذه ا�طروحة -و منطقیة

     G~و إن کانت أطروحة بیرین ~ تفتقد الطرح القائم علی التحلیل و القراءة العمیقة ل�مـور، إ 
Gس_م و فتوحاته مسؤولیة التراجع الحضاري الذي عرفته أوروبـا الغربیـة   أنaه بالغ في تحمیل ا

می_دیـین و لـیس بـین القـرنین     الالفترة الممتدة بین القرنین الخامس و العاشـر   فعلیا خ_ل
ثم إن نظم أوروبا في القرنین الثامن و التاسع لم تکن لتختلف جذریا . الثامن و العاشر، فحسب

 حدث التوسع اaس_مي في حوض المتوسط، فأوروبا هي التي حسمت مصـیر الحضـارة   یلو لم 
   )2(.به من نظم و مؤسساتالغربیة بما تمیزت 

        ::::عودة الحرکة التجاریة مع بدایة العصور الوسطی المتأخرةعودة الحرکة التجاریة مع بدایة العصور الوسطی المتأخرةعودة الحرکة التجاریة مع بدایة العصور الوسطی المتأخرةعودة الحرکة التجاریة مع بدایة العصور الوسطی المتأخرة2-

و حصـون   اaقطاعیة ا نحو بوابات الضیاعبوادر ا~نتعاش التجاري سرعان ما شقت طریقه ّنإ    
أین بدأت ا�وضاع داخلها تتغیر بشکل حثیث دافعة أوروبا الغربیة للتقـدم  ا�مراء اaقطاعیین، 

بخطوات ثابتة نحو أوضاع اقتصادیة جدیدة، و من ثمة تغیر ا�وضاع ا~جتماعیـة و السیاسـیة،   
  .محققة بذلك بدایة الخروج من عزلتها، و عودتها إلی العالم المتوسطي

                                      
  .212، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . نورماننورماننورماننورمان کانتورکانتورکانتورکانتور    .1
  .213المرجع نفسه، ص  .2
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المؤرخین یرجع الفضل في عودة النشـاط التجـاري و تحـرك عجلـة       و بالنسبة للعدید من    
و الحقیقـة أنهـا   . ن التجار الیهود و التجار ا~یطالیین الجـائلین ا~قتصاد بدرجة أساسیة لکل م

. لیست عودة لنشاط تجاري انقطع بقدر ما هي انتعاش لتجـارة عرفـت فتـورا لظـروف بعینهـا     
فعملیا لم تتوقف التجارة نهائیا في المتوسط، بل ظلت السلع الشرقیة ترد إلـی أوروبـا الغربیـة    

و من الواضح أن الناس في أوروبا آنذاك قد اسـتنکفوا عـن    )1(.تباعا و یجري بیعها في ا�سواق
  .ممارسة التجارة و لیس عن استه_ك السلع التي توصلها التجارة إلیهم

فکانت السلع الشرقیة ا�تیة من أقصی الشرق جزءا من الحیاة الیومیة ا�وروبیة، و هـي لـم       
تعدتها ل-نتفاع با�عشاب الطبیة، و أصـبحت  ور، بل علی استخدام التوابل و البختکن مقتصرة 

لم یکن بمقـدورهم ا~سـتغناء    هذه السلع من ضروریات رجال الکنیسة و رهبان ا�دیرة الذین
لکنهـا لـم تکـن      .نها کانت تأتي کهبات من مسیحیي الشرق فـي بعـض ا�حیـان   حتی إ عنها

هونکة، بمثابة نقـاط قلیلـة مـن    تغطي احتیاجات ا�قالیم ا�وروبیة کلها فکانت علی حد تعبیر 
و طبیعي أن تؤدي ندرة هذه البضائع إلی غـ_ء أسـعارها و بالتـالي     )2(.الماء علی حجر ملتهب

   .صعوبة حیازتها إ~ من خاصة الخاصة في أوروبا

التـي ربطـت بـین    -یطالیین دور أساسي في تجارة العصور الوسـطی  إذن کان للیهود ثم ل    
 یصح أن یتخذها سوى لفین، حتی أن هناك من یعتبر أن صفة التاجر ~الشرق و الغرب المخت

منسـوجات    توابل و فنقلوا  ن الذین مارسوا تجارة حقیقیة و في سلع هامة، الیهود و ا~یطالیی
    )3(.الشرق إلی ما وراء جبال ا�لب رغم ما کانوا یتعرضون له من مخاطر

لیها هذه التجارة ~ بد أن نسلم بأن تاجر تلـك ا�یـام   و إذا أردنا إدراك ا�سس التي قامت ع    
فحیاته کانت محفوفة بالمخاطر، إذ کان علیه الدفاع عن أموالـه    )4(.کان بطبیعته تاجرا مغامرا

في ا�سفار و مقاومة جامعي ضرائب العبور عندما یسعون �خذ ما لدیه مـن أمـوال، ثـم علیـه     

                                      
   .379، مرجع سبق ذکره، ص عفاف سیدعفاف سیدعفاف سیدعفاف سید    صبرةصبرةصبرةصبرة. 1
  .27، 23، مرجع سبق ذکره، ص هونکة زیغریدهونکة زیغریدهونکة زیغریدهونکة زیغرید. 2
، 1996دار المعرفة الجامعیة، : ، مصرالنظم و الحضارة ا�وروبیة في العصور الوسطی ،الشیخ محمد مرسيالشیخ محمد مرسيالشیخ محمد مرسيالشیخ محمد مرسي. 3

  .69، 68ص 
   .213، 112، مرجع سبق ذکره، ص جججج. . . . جججج. . . . کولتون کولتون کولتون کولتون . 4
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کل هذه الظروف حتمت علیه أن یکـون  ئنه من النب_ء، تحصیل أثمان بضائعه التي یقتنیها زبا
شجاعا و أن یحمل معه س_حا یحتاط به للخطر، کما دفعت التجار للتشارك في تنظیم قوافـل  

    )1(.للتجارة لیکونوا أقوى کمجموعات في مواجهة ا�خطار

و الیونـان دور الوسـیط فـي التجـارة بـین      و کان الیهود قد شغلوا مع الم_حین السوریین     
منذ العصور الوسطی الباکرة بل منذ العصور القدیمة، و قد  -علی محدودیتها - الشرق و الغرب 

ون ید ساعدهم في مهمتهم أنهم کانوا یجدون أبناء ملتهم في کل بقعة من ا�رض بحیث یمد
   )2(.ابعًضالعون و المساعدة لبعضهم 

فـي القـرن السـادس هجـري الثـاني      (لي ییامین التطل رحلة الرابي بن_حظ ذلك من خ_و ن  
هم د في کل مدینة حل بها فیذکر وجهـاء حیث نجده یرکز علی ذکر عدد الیهو) عشر می_دي

فـي   و کبراءهم في کل مدینة حتی بدا أن رحلته کانت عبارة عن بیوغرافیا للجالیات الیهودیة
 حلته، و التي نرجح من أسلوب صیاغتها أنها کانت تجاریـة بها ر مرت  التي  و ا�ماکن  المدن 

    )3(.بالدرجة ا�ولی

و کان قد بلغ من سیطرة الیهود علـی التجـارة الجائلـة فـي أوروبـا آنـذاك أن أصـبح لفـظ            
فکانوا تجارا بالمعنی    )Mercator.()4(مرادفا عند ا�وروبیین للفظ التاجر ) Judeaus(الیهودي 

و مستشـارین مـالیین    للکلمة، ثم اشتغلوا بالصیرفة و أصـبحوا رجـال بنـوك و قناصـل    الواسع 
   )5(.ل�ساقفة و لرؤساء ا�دیرة و م_ك ا�راضي اaقطاعیین

المربحـة و الناجحـة فـي    و قد نجح الیهود في احتکار مواد تجاریة حفظـت لهـم الوسـاطة        
روبیة و عربیة عدیدة، خاصة و أنها قدمت الحوض الغربي للمتوسط و هو ما تدل علیه مصادر أو

                                      
  . 304، مرجع سبق ذکره، ص ّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرون. 1
  .26، مرجع سبق ذکره، ص هونکة زیغریدهونکة زیغریدهونکة زیغریدهونکة زیغرید. 2
حـداد عـزرا،   : ، ترجمـة )م 1173 -1165/ هـ 569 -561(یامین التطیلي رحلة بن، التطیلي بنیامینالتطیلي بنیامینالتطیلي بنیامینالتطیلي بنیامین: راجع. 3

  .2002المجمع الثقافي، : ، أبو ظبي1الشیخ عبد الرحمن عبد الله، ط : دراسة و تقدیم
  .94، مرجع سبق ذکره، ص ةأوروبا العصور الوسطی النظم و الحضار، عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح. 4

  .69، مرجع سبق ذکره، ص الشیخ محمد مرسيالشیخ محمد مرسيالشیخ محمد مرسيالشیخ محمد مرسي   
  .69المرجع نفسه، ص . 5
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معلومات وافیة عن تحرکات التجار الیهود إلی کل المناطق و الجهات، و ازدیاد نشـاطهم أکثـر   
باختفــاء التجــار المشــارقة کالمصــریین و الســوریین مــن أوروبــا مــع مطلــع القــرن الثــامن  

، قـد أثبـت أن نشـاط    )Georges Duby(و کان المؤرخ الفرنسـي جـورج دوبـي     )1(.می_ديال
تخذ خطا قادما مـن أوروبـا الشـرقیة عبـر بـ_د      جارة الرقیق الس_في و الجرماني االیهود في ت

   )2(.الفرنجة متجها نحو المراکز اaس_میة ا�ندلسیة

أن تجارة الرقیق في هذه الفترة لم تکن حکرا علی الیهـود وحـدهم،     إلی  اaشارة تجدر و     
مع الکارولنجیین أثنـاء القـرن    - علی محدودیتها-فقد کان ل�غالبة في إفریقیة ص_ت تجاریة 

کما فـتح ا�غالبـة البـاب أمـام      )3(.تجارة الرقیققائمة علی  یرجح أنها کانتمی_دي، الالتاسع 
 ا�خشاب،  الحدید، هي و بأکثر السلع جذبا ~هتمام المسلمین،  تجارل_  المدن اaیطالیة تجار

   )4(.ا�سلحة و تجارة الرقیق التي درت علی البنادقة أموا~ طائلة

، التي ضمنتها المدن اaیطالیة لمسـلمي  و تدخل هذه السلع في نطاق المواد ا~ستراتیجیة    
تي نظمتهـا الدولـة و ا�فـراد علـی السـواحل      الغرب، علی الرغم من عملیات الجهاد البحري ال

ذلك أن الشریعة اaس_میة لم تکن تقید ا~تجار مع غیر المسلمین، حتـی لـو کانـت     .اaیطالیة
فکـان   )5(.دار الحرب، إ~ أنها کانت تفرض بعض القیـود فـي تصـدیر و اسـتیراد سـلع معینـة      

  محظورا علی دار اaس_م السماح �حد من أهل الحرب الخروج بشـيء مـن الرقیـق و السـ_ح     
   ام الفقهیة علی التجار ا�جانب جلبـا یقویهم ضد المسلمین، کما منعت ا�حکـأو بشيء مم

  بیع السلع المحرمة علی المسلمین کلحم الخنزیر أو الخمور، و یعامل التاجر من دار الحرب  أو

                                      
  .159، مرجع سبق ذکره، ص حناوي محمدحناوي محمدحناوي محمدحناوي محمد. 1
  .159المرجع نفسه، ص . 2
عـین للدراسـات و البحـوث    : ، مصر3، ط سیاستهم الخارجیة) هـ 296 -184(ا�غالبة ، محمودمحمودمحمودمحمود    اسماعیلاسماعیلاسماعیلاسماعیل. 3

  .184، 183، ص 2000اaنسانیة و ا~جتماعیة، 
  .271 270، مرجع سبق ذکره، ص رررر. . . . لویس أرشیبالدلویس أرشیبالدلویس أرشیبالدلویس أرشیبالد. 4
الدبلوماسیة اaس_میة و الع_قات السلمیة مع الصلیبیین دراسات تحلیلیة وثائقیة في ، توفیق عمر کمالتوفیق عمر کمالتوفیق عمر کمالتوفیق عمر کمال. 5

   .95ص  ،1986مؤسسة شباب الجامعة،: ، اaسکندریة)م 1291 -1097 /هـ 690 -491(التاریخ الدبلوماسي 
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   )1(.معاملة المسلمین، ف_ یحل بیع ما حرم الله تعالی في دار اaس_م

و بدأ النشاط التجاري غرب المتوسط بین الضفتین الشمالیة و الجنوبیة یغیر معالم خریطة     
التجارة الدولیة في المتوسط و ذلك بالقضاء علی الوسـاطة البیزنطیـة و احتکـار الیهـود لهـذه      

   )2(.التجارة

ا�خـر   الطرف  لدى  ل ک_ الطرفینم یعد الیهود، إذن، المتعامل التجاري الوحید الذي مثGل    
، إذ دخل المعادلة التجاریة من ک_ الطـرفین متعـاملون   )الشرق اaس_مي و الغرب المسیحي(

فبالنسـبة للطـرف اaسـ_مي     .تجاریون جدد، ورثوا وضعا سابقا و ساهموا في خلق آخر جدیـد 
سیاسیة جدیدة سعت إلی المشارکة بنفسـها فـي التجـارة المتوسـطیة، أمـا فـي       ظهرت قوى 

و التاریخ نحو المتوسط للبحث  ر جائلون دفعتهم الجغرافیاالطرف الغربي فکان هناك تجار أحرا
الذي سـاد غالبیـة أوروبـا فـي العصـور       عن أسباب العیش منعتقین بذلك من النظام اaقطاعي

لتحریـك العملیـة    ة و السیاسیة في العالم اaسـ_مي القوى التجاری ، فوجدوا تجاوبا منالوسطی
   .التجاریة

و رغم أن التجار ا�وروبیین کانوا مجبرین علی دفع رسوم علی بضائعهم هي العشور، إ~ أن     
هذه الرسوم و القیود التجاریة التي فرضتها القـوى السیاسـیة اaسـ_میة نـزو~ عنـد ا�حکـام       

    )3(.تحل دون تدفق هذه التجارة و نموهاالفقهیة، لم 

في طلیعـة المـدن المتوسـطیة و الـدول ا�وروبیـة، التـي ربطـت        و کانت المدن اaیطالیة     
 و نتحدث بدایة و بشـکل خـاص عـن   . ع_قات تجاریة مع المسلمین ضمن التجارة المتوسطیة

جاریة و الحضریة عملت کخطـوط  التجار اaیطالیین �نهم حولوا إیطالیا إلی مشتلة للمراکز الت
   .و بین الغرب ا�وروبي -بیزنطة و العالم اaس_مي -مشترکة بین مراکز الحضارات آنذاك 

                                      
ــو یوســف یعقــوب: للمزیــد راجــع. 1 ــو یوســف یعقــوبأب ــو یوســف یعقــوبأب ــو یوســف یعقــوبأب ،              1979 دار المعرفــة للطباعــة و النشــر،: ، بیــروتکتــاب الخــراج ،أب

  .189، 188ص 
  .184، مرجع سبق ذکره، ص اسماعیل محموداسماعیل محموداسماعیل محموداسماعیل محمود. 2
  .96، مرجع سبق ذکره، ص توفیق عمر کمالتوفیق عمر کمالتوفیق عمر کمالتوفیق عمر کمال. 3
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خاصة البنادقة، قد تمکنـوا مـن تحصـیل امتیـازات فـي الوسـاطة بـین         ،و کان اaیطالیون    
کونهم رعایا اaمبراطوریـة   می_دي، والالتجارة البیزنطیة و التجارة اaس_میة منذ القرن العاشر 

تجاریا بین بیزنطة و أوروبا، لکنهم لم یقنعوا بتمثیـل محـدود    من ا�وروبیین، تکفلوا بالوساطة
في هذه الشبکة التجاریة ذات ا�رباح الطائلة، فسعوا aقامة ع_قات مع کافة المراکـز التجاریـة   

في العقود ا�خیرة من القـرن   سعت التي بیزا و جنوة ، علی غراراaس_میة في البحر المتوسط
أنهمـا   غـم رها التجـارة مـع العـالم اaسـ_مي     العاشر للحصول علی نصیب من الثروة التي تدر

   )1(.تحص_ن علیها بالتجارة و القرصنة علی السواء

عادت أوروبا، إذن، للتجارة مـع اaیطـالیین الـذین کـان المتوسـط طـریقهم الکبیـر نحـو             
ا الرح_ت التجاریة، و ارتقی البندقیون و الجنویون إلی درجة عالیة من ا�بهة و القوة لیصـبحو 

 نتـاج الصـناعي  و إفریقیـا إلـی أیـدیهم، و یعـرف اa    کـل تجـارة الشـرق    سادة البحر و تتحول 
و یتحـول   )2(.ا لسهولة المنافذ التي انتقلت عن طریقها مختلف التقنیاتا سریًعزدهاًرالمنتعش ا

     المتوسط بذلك، شیئا فشیئا، إلی بحیرة أوروبیـة شـمالیة مسـیحیة یمتطـي فیهـا المسـلمون       
   )3(.و بضائعهم مراکب خصومهم المسیحیین

ازالت ا�سئلة مطروحـة  مو هنا نقف مندهشین لتغیر موازین القوى، و ظهور توازنات جدیدة    
و تجمعـت   حولها إلی یومنا هذا، حیث تراجع المسلمون في المتوسط إن تجاریـا أو عسـکریا  

القوة التجاریة و أیضا الحربیة بید المدن اaیطالیة التي ظهرت بقوة في المتوسط غـداة القـرن   
 يـــالعالم اaس_مي آنذاك هو الذي ساهم فو ا�رجح أن الواقع الذي کان علیه  .رالحادي عش

   زـي یتمیـ_مـاaس مـالعالالمسیحیة کان  انط_قة أوروبا مع فبالموازاة ذا الوضع،الوصول إلی ه

                                      
  .321، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . نورماننورماننورماننورمان    کانتورکانتورکانتورکانتور. 1

2. Cibrario . M . L , Economie Politique du Moyen Age, traduisée par : Barneaud . M, 
Précédée par : Wolowski . M, Paris : Librairie de Guillaumin et CH , 1859, tome I, px. 

المتوسطي أو داخل أوروبا في الفصـل الرابـع، و الهـدف    نفصل في النشاط التجاري للمدن اaیطالیة سواء • 
   .هنا اaشارة إلی عودة النشاط التجاري للغرب ا�وروبي بفضل ممارستهم له و دورهم الریادي فیه

مکتبـة  : ، الریـاض 1فیصـل، ط  عبـد اللـه  : ، ترجمةالتجارة و التجار في ا�ندلس، ریمي کونستیل أولیفیاریمي کونستیل أولیفیاریمي کونستیل أولیفیاریمي کونستیل أولیفیا. 3
   .17 ، ص2002 العبیکان،
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  )1(.بالفوضی السیاسیة و ا~نقسامات الدینیة و حتی با~نحطاط ا~قتصادي في جزء واسـع منـه  
رغم أنهم کانوا سادة المتوسط إ~ أن المسلمین لم یستغلوا هذا الوضع، لوجود قوى سیاسیة و 

لـی إهمـال   مستقلة و متخاصمة شکلت الخریطة السیاسیة للعالم اaس_مي آنـذاك، باaضـافة إ  
و هذا ما نستشفه من تحلیل ابـن خلـدون   )2(.المتوسط من طرف القوى السیاسیة في المشرق

بر أن السطوة کانت للمسلمین في المتوسط إلـی أن أدرك الـوهن و الضـعف    للوضع، حیث اعت
مد النصارى أیدیهم إلـی جزائـر    D، و عندها الدولة ا�مویة با�ندلسک_ من الدولة الفاطمیة و 

و امتدت سـطوتهم إلـی    )3(.C و مالطة فملکوها) کریت(البحر الشرقیة مثل صقلیة و إقریطش 
السواحل الشامیة أین ملکوا جزءا مهما منها أثناء الحروب الصلیبیة، باaضافة إلی إغارتهم علی 

کانـت   می_ديالالحادي عشر / هجريال السواحل المغربیة خاصة إفریقیة، و في القرن الخامس
ن انقطع علی لی أساطیل في دولة مصر و الشام إالکرة للنصارى في المتوسط و ضعف شأن ا�

ب المتوسـط  عکس ما کان علیه ا�مر في عهد الدولـة الفاطمیـة، و وحـدها إفریقیـة فـي غـر      
   )4(.من القوة في هذا الجانب حافظت علی شيء

و لم یکن ا~نقسام في التشکیلة السیاسیة فحسب، بل کان فـي العمـق، و هـو مـا یعکسـه          
بتعادهم عن الجوهر الذي استمدوا منـه قـوتهم   تذمر ابن حوقل من واقع المسلمین آنذاك، و ا

السابقة، فبالنسبة له کان استرداد الجـزر التـي ملکهـا المسـلمون فـي المتوسـط راجعـا إلـی         
البغي و الحسد  Dهذه الجزر نفسها، لما صار علیه أهلها من  في   الداخلیة للمسلمین  ا�وضاع
   )C.)5...لغیلة و التضاد و العنادو استباحة الفساد و الفسوق و الغدر و ا... و النکد

و کان التراجع علی مستوى کل فئات المسلمین حکاما و محکومین، و هو الذي أدى بهـم      
ة علی الب_د اaس_میة، و ~ علـی منـع ا�وروبیـین مـن     رد الهجمات الصلیبّی م القدرة علیلعد

علـی حـال   " صـورة ا�رض  "التوغل في عالم المتوسط، و یبدو ذلك واضحا من تحسر صاحب 

                                      
  .333، مرجع سبق ذکره، ص ّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرون. 1

2. Micheau . F, op.cit, p 39. 
  .314، مصدر سبق ذکره، ص ابن خلدونابن خلدونابن خلدونابن خلدون. 3
  .316، 315المصدر نفسه، ص . 4

   .185، مصدر سبق ذکره، ص ابن حوقلابن حوقلابن حوقلابن حوقل. 5
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الم و من للمسلمین بناظر، و الملك فیهم هامل شاغر، و الملك جماع منـاع، و العـ   D: المسلمین
و یفتي بالباطل علی ما یبلع، و ~ یخاف معـادا و ~ مرجعـا، و الفقیـه ذئـب     یسرق و ~ یشبع 

 یعاف حرامـا و ~  أدرع، في کل بلیة یشرع، و بکل ریح یسري و یقلع، و التاجر فاجر مسقع، ~
      )C.)1...مطمعا، و الدیار و ا�عشار بید ا�عداء مستلمة و ا�م_ك مغتصبة مصطلمة

أوروبـا حرکـة مـن     فیها القهقري، بدأت اaس_مي یتراجع العالم ي کانذات الفترة التفي و     
لداخلیة، و بعثـت فـي   االتغییر مست قطاعات حساسة کان لها تأثیرها علی التطورات ا�وروبیة 

دفع إلی تفوق اقتصـادي و عسـکري    ،و نموا تجاریا و زراعیا و مدنیاة جدیدة، أوروبا طاقة غربّی
   )2(.في البحر المتوسط

کـان النـاس یتجمعـون فـي کـل بلـد مـن بلـدان أوروبـا، حـول أحـد             1050و منذ سنة                 
ـ المشروعات الجدیدة، و لم تعد أوروبا ذلك العالم المتخلـف   ذي یلهـث وراء بیزنطـة و العـالم    ال

          اaس_مي، بل هي في الواقع کانت قد بـدأت تتجـاوز أهـم إنجـازات هـاتین الحضـارتین، بـل       
و مع ذلك فإن العالم اaس_مي لـم   )3(.و تنافسهما في سبیل الهیمنة علی عالم البحر المتوسط

یـزال   التاجر المسلم کان ما و حتی 1050یکن قد وصل بعد إلی مرحلة التدهور العمیق سنة 
القرن الحادي عشر، لکـن الـذي حصـل هـو أن      أثناء   المتوسط  هو المسیطر في عالم البحر

أعظم أیام المسلمین کانت قد ولت، و الحضارة اaس_میة کانت قـد بـدأت فـي التراجـع عـن      
  )4(.مستواها اaبداعي

        Gشارة إلی النشاط الصلیبي الذي أعطی هو ا�خر دفعـا لحرکیـة التجـارة و قـوaى و تجدر ا
لذلك کان من نتائج الحملـة الصـلیبیة ا�ولـی أن دفعـت     . اaیطالیین في سواحل الشرقمکانة 

   )5(.التجارة دفعة کبرى إلی ا�مام

                                      
  .186، 185، مصدر سبق ذکره، ص ابن حوقلابن حوقلابن حوقلابن حوقل. 1
  .48، مرجع سبق ذکره، ص أولیفیاأولیفیاأولیفیاأولیفیا ریمي کونستیلریمي کونستیلریمي کونستیلریمي کونستیل. 2
  .322، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . کانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمان. 3
   .316المرجع نفسه، ص . 4
  .202، مرجع سبق ذکره، ص جججج. . . . جججج. . . . کولتون کولتون کولتون کولتون . 5
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صـلیبیة لتطـویر تجـارتهم مـع     و رغم أن اaیطالیین استفادوا بشکل واسع مـن الحـروب ال      
د وسـعت نشـاطها   الشرق اaس_مي، إ~ أن الکثیر من المدن اaیطالیة، کانت فـي الحقیقـة، قـ   

aتجاه، قبل أن تظهر الحروب الصلیبیة علی مسرح ا�حداث، کما هو الحـال  التجاري في هذا ا
/ مـی_دي الرن العشـر  �مالفي التي ازدهرت و اتسعت تجارتها إلی غایة القدس منذ الق    بالنسبة
  )1(.هجريالالرابع 

خطوط أخرى قـد ربطـت أوروبـا    کانت هناك هجري الالثالث / می_ديالو في القرن التاسع     
) ا~سکندنافیین الفـایکنج و الـروس الصـقالبة   (بتجارة الشرق، و نقصد بالحدیث تجارة الشمال 

ك و عبروا البحار مـوغلین فیهـا حتـی    الذین استقروا في النرویج و إیسلندا و السوید و الدانمار
 شواطئ   إلی  لتصل الشمال   إلی الفولغا  الشرق عبر  شواطئ الشرق و بالمقابل امتدت تجارة

و کانت تجارة الشمال قد بدأت ممزوجـة بنکهـة اaغـارة التـي میـزت       )2(.و جزر بحر البلطیق
شعوب الشمالیین، غیر أن هذا النشاط کانت له قیمته الکبرى، خاصة و أن النورمان کـانوا قـد   

 بعد استقرارهم في نورماندي شـمال فرنسـا و فـي صـقلیة     )3(ترکوا القرصنة إلی مدنیة نسبیة،
   )4(.إلی بعثات تجاریةإذ تحولت غاراتهم  جنوب إیطالیا

ارة و الحـرب علـی المحـیط ا�طلسـي         و کان الفایکنج قد أقاموا مراکز أمامیة أوروبیة للتج    
و هم من أوائل ا�وروبیین الذین ربطـوا صـ_ت تجاریـة مـع المسـلمین و البیـزنطیین، دون       

  )5(.الحاجة إلی الوسطاء اaیطالیین أو الیهود

                                      
1. Cibrario . M . L , op.cit, px.  

  .27 ، مرجع سبق ذکره، صهونکة زیغریدهونکة زیغریدهونکة زیغریدهونکة زیغرید. 2
  .202، مرجع سبق ذکره، ص جججج. . . . جججج....کولتون کولتون کولتون کولتون . 3
  .190، مرجع سبق ذکره، ص رایلي کافینرایلي کافینرایلي کافینرایلي کافین. 4
  .188المرجع نفسه، ص . 5
من النماذج التي شکلت أولی مراکز التجارة، المستعمرات التي أنشأها ا~سکندنافیون في انجلتـرا و التـي   • 

تحولت مع الوقت إلی مراکز إداریة و تجاریة، کما هو حال دبلن و قاموا أیضا ببناء مراکـز کبیـرة للتجـارة،    
  :للمزید راجع). Kiew(و کییف ) Nowgorod(اaمارات الروسیة کما هو حال نوفجورد بتأسیس 

اaمارات الروسیة و ع_قاتها الخارجیة في العصور الوسطی في الفتـرة مـا بـین القـرنین     ، إبسیس نوارة عليإبسیس نوارة عليإبسیس نوارة عليإبسیس نوارة علي
  . 64 -59، 34، ص2008منشورات جامعة قان یونس، : ، بنغازي1، طالتاسع و الحادي عشر
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خاصة بالنسبة للمدن للمشارکة في التجارة الدولیة  منتجاتها الطبیعیةاعتمدت أوروبا علی     
 فبـروج   )1111(.الف_مندیة التي استغلت إمکانیاتها في إنتاج ا�صواف، المستغلة في صناعة ا�لبسـة 

           نجلیزیـة  ساسـي علـی الـواردات مـن ا�صـواف اa     و بقیة المـدن الف_مندیـة عاشـت بشـکل أ    
التي کانت تلعب في الحرکة التجاریة شمال أوروبـا، ذات الـدور الـذي     ا�جواخو الصادرات من 

   )2(.لعبته التوابل في المباد~ت المتوسطیة

سکندنافیین فـي المیـاه   محل اHanse (a(و في ألمانیا و منذ القرن الثاني عشر حل الهانز     
المصـنعة للم_بـس فـي     مدینة یشمل تجار المـدن سبع عشرة الشمالیة، و هم اتحاد مکون من

یطا مباشـرا فـي التجـارة المتوسـطیة،     شمال فرنسا و ا�راضي المنخفضة، لکنهم لم یکونوا وس
   )3333(.علی المحیط ا�طلسي فسفنهم لم تذهب جنوبا �بعد من خلیج بسکاي

و ~ نختم الحدیث عن التجارة المتوسطیة دون اaشارة إلی ا�نـدلس، التـي کـان لهـا دور         
ممیز في تجارة غرب المتوسط کونها منطقـة عبـور، و مسـتودع تجـاري امتـدت مـن خ_لـه        

ا~تصا~ت التجاریة بین العالم اaسـ_مي و الغـرب المسـیحي، و شـکلت بالنسـبة ل�وروبیـین            
 نقطة اللقاء مع المجـال التجـاري اaسـ_مي، و إحـدى     - توسع التجارة ا�وروبیةخاصة قبل  -

       الثمینـة و ا�نسـجة   المعـادن  الشـرقیة، کالتوابـل و   القنوات للحصول علی وسائل التـرف  أهم
   )4(.و الورق و غیرها

التجـاري    ي إتمـام عملیـات التبـادل    و لما کانت التجارة تتطلب قیام مراکز تعتمد علیها فـ     
کان ~ بد للنشاط التجاري حتی یستمر أن یصحبه نمو المدن التي غـدت المراکـز ا�ساسـیة    

   )5(.للحرکة التجاریة الجدیدة، التي ظهرت کقوة فعالة علی مسرح الحضارة ا�وروبیة

                                      
  .320، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . ر نورمانر نورمانر نورمانر نورمانکانتوکانتوکانتوکانتو. 1

2. Mourre . M , Dictionnaire encyclopédique d’Histoire, Paris :Larousse Bordas, 1996,      
p 1268. 

  .96، 93، مرجع سبق ذکره، ص هنريهنريهنريهنري    بیرینبیرینبیرینبیرین. 3
  .35، مرجع سبق ذکره، ص ریمي کونستیل أولیفیاریمي کونستیل أولیفیاریمي کونستیل أولیفیاریمي کونستیل أولیفیا. 4
  .25 ، مرجع سبق ذکره، صالخطیب محمدالخطیب محمدالخطیب محمدالخطیب محمد. 5
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إذ مـن الصـعب   ،  )1( و کانت هذه المدن نتیجة للتجارة و علة لوجودهـا فـي الوقـت نفسـه        
ما إذا کان التطور الحضري هو الذي دفع إلی هذا التطور التجـاري أو علـی العکـس أن    معرفة 

  )2(.التوسع التجاري هو الذي دفع إلی تجدید المدن

و بعودة المدن إلی المجال ا�وروبي، فتح النظـام اaقطـاعي، الـذي میـز أوروبـا الوسـیطیة                       
لتأسیس الجدیـد للمـدن، التـي بـدأت     لقرون عدة، مسرحه للحیاة الحضریة، دون أن یزعزعه ا

تحصل علی سیادتها، و تکتمل معالمها مع التجارة العالمیة الضـخمة و الممارسـة مـن طـرف     
مدن الجمهوریات المتوسطیة و المدن الحرة الجرمانیة، لتعطي الحضـارة ا�وروبیـة فـي هـذه     

عیـة، و بـذا لـم تعـد     المرحلة مظهرا متکام_ میزه احساس با�من في امت_ك الحقیقة ا~جتما
ا�جیال تنظر إط_قا إلی الخلف باتجاه ا~مبراطوریة الرومانیة أو باتجـاه الحضـارة الکارولنجیـة    

   )3(.أثناء عهد شارلمان

ر عن الحرکیة المستعادة و النشاط المنـدفع للغـرب ا�وروبـي الـذي     کان یعبو هذا التطور     
نطواء علـی نفسـه و الـذي أنجـز     ا~ و العزلة فيبات یرفض في هذه المرحلة من تاریخه البقاء 

     )4(.أولی خطواته في طریق طویل سیوصله للسیطرة علی التجارة العالمیةآنذاك 

  
  
  
  
  

        

                                      
  .337، مرجع سبق ذکره، ص حسین محمد توفیقحسین محمد توفیقحسین محمد توفیقحسین محمد توفیق، أمین عبد ا�میر محمدأمین عبد ا�میر محمدأمین عبد ا�میر محمدأمین عبد ا�میر محمد. 1

2. Mourre . M , op.cit, p 1267.  
3. Jannet . C, op.cit, p 14.  

الهاشم : رو~ن، ترجمة لیفه جورج و موسنییه: ، إشرافموسوعة تاریخ أوروبا العام، غریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرون. 4
   .391، ص 1، ج1995منشورات عویدات، : ، بیروت1أنطوان، ط
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        ....می_د المدن اaقطاعیة في أوروبا العصور الوسطیمی_د المدن اaقطاعیة في أوروبا العصور الوسطیمی_د المدن اaقطاعیة في أوروبا العصور الوسطیمی_د المدن اaقطاعیة في أوروبا العصور الوسطی: : : : لثلثلثلثالمبحث الثاالمبحث الثاالمبحث الثاالمبحث الثا

هـت نحـو نمـط حیـاة     جمع بدایـة العصـور الوسـطی، و ات    ةالمدنّیتخلت أوروبا عن الحیاة      
اختارته طوعا بسبب التحـو~ت التـي عرفتهـا     هاأّناجتماعي، اقتصادي و سیاسي، یمکن القول 

              )Le système feodal()1(فکـان النظـام اaقطـاعي    . بعد سقوط اaمبراطوریة الرومانیة الغربیة
کما سبق و عرفنـا فـي    -و الحیاة الزراعیة هي الصورة التي طبعت أوروبا لقرون عدیدة، و معها 

تدهورت التجارة و تحول سکان المـدن إلـی الحیـاة الریفیـة ممـا أدى إلـی        -المبحث السابق
  )2(.و ا~قتصادیة تراجع حجم المدن و أهمیتها، و تبع کل ذلك اضطراب الحیاة ا~جتماعیة

ي حـاول  و سارت المدن الرومانیة في خط التحول نحو النظام اaقطاعي، أمـا الحضـارة التـ       
مــی_دي، فــي شــکل بنــاء سیاســي هــو الا�وروبیــون بناءهــا فــي القــرنین الثــامن و التاســع 

التحسـن الـذي طـرأ علـی الحیـاة      أولیـة �ن   اaمبراطوریة الکارولنجیة، فقـد کانـت حضـارة   
  سیة   ـة و الکنـالسیاسی

                                      
مستخدما في العصور الوسطی، فقد ابتکره رجـال القـانون فـي    ) La féodalité(لم یکن مصطلح اaقطاع . 1

و غالبـا مـا کـان یشـیر إلـی امتیـازات       . فرنسا و انجلترا أثناء القرنین السابع عشر و الثامن عشر المـی_دي 
و في أواخر القرن التاسع عشر بدأ المتخصصون ). L’ancien régime(بالنظام القدیم ا�رستقراطیة و یفسر 

في العصور الوسطی، یربطون بین المصطلح و أوروبا الغربیـة الوسـیطیة لیعـوض مصـطلحات العصـر مثـل       
و في النصف ا�ول من القرن العشرین طرحت عدة تفسـیرات  ). Maitrise(و السیادة ) Vasselage(التبعیة 

تکـون السـلطات العامـة فـي أیـادي       Dمتعارضة حول طبیعة اaقطاع، بین من یعتبره نظاما سیاسیا حیث 
، و بین من نظر إلیه کنظام اقتصادي بدائي قائم علی زراعـة ا�رض و التکفـل بالحاجـات البسـیطة     Cخاصة

ار أنـه نظـام شـامل    لکن هناك من نظر إلیه علی اعتبـ . للناس، و لیس لتبادل السلع فیه سوى مرکز ثانوي
و في أوروبا الوسیطیة کان النظام اaقطـاعي  . تترکز فیه کل جوانب الحیاة و لیس السیاسة أو ا~قتصاد فقط

أو جزء کبیر منهـا فـي    -سیاسیة و اقتصادیة  -شک_ من أشکال التنظیم ا~جتماعي، أین غالبیة السلطات 
، و هو )ا�رض(صره الجوهریة في السید، التابع و اaقطاع و تمثلت عنا. أیدي نب_ء یتوارثونها جی_ بعد جیل

مـن الناحیـة   (و تجزئـة السـیادة   ) من الناحیـة ا~قتصـادیة و ا~جتماعیـة   (یقوم أساسا علی تجزئة الملکیة 
  :للمزید عن اaقطاع في أوروبا الوسیطیة راجع). السیاسیة

  .287 -276، مرجع سبق ذکره، ص فففف....کانتور نورمان کانتور نورمان کانتور نورمان کانتور نورمان 
 ، 2000 -1999منشورات جامعـة دمشـق،   : ، دمشق2، طالحضارة ا�وروبیة في العصور الوسطی، نعیم نعیم نعیم نعیم  فرحفرحفرحفرح
  .     54 -17 ص

   .273، مرجع سبق ذکره، ص غ_ب محمد السید و الجوهري یسريغ_ب محمد السید و الجوهري یسريغ_ب محمد السید و الجوهري یسريغ_ب محمد السید و الجوهري یسري. 2
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  )1(.و الفکریة کان معاصرا للتدهور التجاري و ا~تجاه نحو ا~قتصاد الریفي

م تزخر بحرکـات المـوظفین و ~ بمـا     800في عام  بالمثل لم تعد شبکة الطرق الرومانیةو     
              أو بالفنــادق و مراکــز البریــد، فالمواصــ_تکــان للتجــار مــن نشــاط تجــاري بعیــد المــدى، 

عـن  ثمانون بالمئة من غالبیة السکان لم یکونوا یتحرکون أبعد ف ا،و ا~تصا~ت کانت سیئة جد
و خطر المجاعة کان یتهـدد النـاس بشـکل دائـم، باaضـافة      . عشرة أمیال من مناطق ترکزهم

نسـی تراجـع مسـتوى    للعنف الذي کان حقیقة تفرض نفسها علی الحیـاة الیومیـة، دون أن ن  
  ...)2(و المدى العمري التعلیم و الصحة

علیه في السـابق، ففـي    و کان المجتمع في ظل هذا النظام یختلف اخت_فا کبیرا عما کان    
اaمبراطوریة الرومانیة کانت المرکزیة هي میزة الدولة السیاسیة و اaداریـة، و کانـت الحضـارة    
الرومانیة حضارة مدن قائمة علی الصناعة و التجارة، لکن أثناء جزء کبیر من العصـور الوسـطی   

المحلیـة بـارزة فـي کـل     کانت ال_مرکزیة هي المیزة الغالبة، حیث فرط عقد الدولة، و کانـت  
شيء، و الحضارة إقطاعیة زراعیة بحتة، و بعـد أن کانـت المـدن عصـب الحضـارة فـي العصـر        

   )3(.القدیم، أصبحت القریة عمودها الفقري في العصور الوسطی

اختلف الحیز الزماني للنظام اaقطاعي و خصائصه باخت_ف ا�قالیم التي نشأ فیهـا، فعرفتـه       
ن التاسع حتی أواخر القرن الثاني عشر، و لم یظهر في إنجلترا قبل أواخر القرن فرنسا منذ القر

تقریبا، و یعتبر غیر موجـود   م 1100 سنة ألمانیا حتی في   یظهر  لم  أنه الحادي عشر، کما 
قـوة السـلطة   ضعیفا لسیطرة النورمان، و را في إنجلتکان و  )4(.في إیطالیا، قیاسا ببقیة ا�قالیم

      ه أکثر وضوحا و قوة، ـجعل و تشـتت السلـطة یةـضعف الملکف ، أما في فرنسا)الملك(المرکزیة 

                                      
  .235، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . نورماننورماننورماننورمان    کانتورکانتورکانتورکانتور. 1
  .265المرجع نفسه، ص . 2

  .375سبق ذکره، ص  ، مرجعبببب. . . . لللل. . . . سانتسانتسانتسانت. . . . هـ هـ هـ هـ ....موس موس موس موس    
، 2006دار المعرفـة الجامعیـة   : ، القاهرةتاریخ العصور الوسطی ا�وروبیة و حضارتها، یوسف جوزیف نسیمیوسف جوزیف نسیمیوسف جوزیف نسیمیوسف جوزیف نسیم. 3

  .11ص 
   .278، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . نورماننورماننورماننورمان    کانتورکانتورکانتورکانتور. 4
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   )1(.و هیبة ا�باطرة فیها و لطبیعة نظامها السیاسي و تأخر ظهوره في ألمانیا لشدة

ا دًنبسیادة النظام اaقطاعي و الحیاة الزراعیة إ~ أن هنـاك مـ  و مع أن أوروبا الغربیة اتسمت     
ظل لبعض مراکز الحیاة الروحیة وزنها، و بعض مراکـز  حافظت علی کیانها المدني فهنا و هناك 

تشکی_ت سیاسیة أقل تخلفا من غیرهـا،   کانت هناك حیویتها و اشعاعها و الفکر حافظت علی
مـع أن الشـواهد    و )2(.و لکن لتفرقها و عزلتها لم یکن لها أثر کبیر في حیاة المجتمعات آنذاك

أنها بارزة في إیطالیا و فرنسـا و إسـبانیا،    قلیلة في بریطانیا، إّ~ الدالة علی بقاء الحیاة الحضریة
  )3(.أي بشکل خاص في جنوب أوروبا الغربیة

الـذي     (Fossier.R)علـق فوسـي   ) Enfance de l’Europe" ( طفولة أوروبـا  "في کتابه     
علی المـدن أثنـاء    عیة في البلدان الشمالیة �وروبا،تمعات الزرایعتبر متخصصا في دراسة المج

کانت جسدا أجنبیا، تکبیسا، تشـوها فـي    1200المدینة قبل  D: مرحلة العصور الوسطی بقوله
  )4(.و اعتبر أن دراستها تکون کاستثناء Cمجتمع العصور الوسطی

، و ~ أقالیم أوروبا الوسـیطیة و ا�کید أن هذا الوصف الذي أطلقه فوسي ~ یصدق علی کل     
XIII(تحدیده التاریخي ببدایة نشأتها مع القرن الثالث عشر می_دي  e(   خاصة إذا کنـا نـتکلم ،

  لشـمال   بالنسبة لکن  .عن التجمعات الحضریة علی حوض المتوسط و بشکل خاص اaیطالیة
فهذا التحلیل یکون دقیقا إلی حد بعید؛ فقد أدى مجموع الغزوات التـي    أوروبا و وسط غرب 

قادتها القبائل الجرمانیة علی الغرب ا�وروبي، في الفترة الممتـدة مـن القـرن الخـامس حتـی      
      أوائل القرن التاسع، إلی تراجع مظاهر الحیاة المدنیـة و ذلـك لبدویـة هـذه الشـعوب الوافـدة،       

انعکست علی التحول الذي طرأ علـی أنظمـة الحکـم و المجتمـع، فانهـار      و کانت النتیجة قد 
 نمت  النظام القدیم و تصدعت الوحدة السیاسیة التي کانت علی أیام اaمبراطوریة الرومانیة، و 

                                      
دار الکتاب اللبناني و مکتبـة  : ، بیروت1، ط)عصر النهضة(مدخل لدراسة التاریخ ا�وروبي ، مخزوم محمدمخزوم محمدمخزوم محمدمخزوم محمد .1

  .14، ص 1983المدرسة، 
  .144، مرجع سبق ذکره، ص ّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرون. 2
  .123، 122، مرجع سبق ذکره، ص جججج. . . . کولتون جکولتون جکولتون جکولتون ج. 3

4. Racine . P, Les villes d’Italie du milieu du XIIe siècle au milieu du XIVe siècle, 
Paris :CNED-SEDES,2004, p 5. 
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کانت دعامتهـا ا�ساسـیة هـي النظـام      حضارة القدیمة،  علی أنقاض الحضارة وسیطیة حضارة
  )1(.اaقطاعي

        طورات التي طرأت علی هذا المجتمـع اaقطـاعي و ع_قـات القـوى ا~جتماعیـة      غیر أن الت    
و السیاسیة داخله، أدت إلی تغیر ا�وضاع، و إن کان ذلك بصورة بطیئة، و کان لحرکیة التجارة 

و عودة النشاط التجاري �وروبا في القرن الحادي عشـر دور أساسـي و قـدر کبیـر      المتوسطیة
عودة الحیاة المدنیة إلی أوروبا الوسیطیة، بالرغم من أن القـرن الحـادي عشـر     من ا�همیة في

   )2(.کان عصر تکوین اaقطاع بالمعنی الکامل للکلمة

لقد کان القرن الحادي عشر زمن تحو~ت اجتماعیة عظمی عرفتها أوروبا، تضـمنت إعـادة       
 و فـي سـعي کـل واحـدة منهمـا       سلطة العلمانیة و السلطة الکنسـیة، توزیع الص_حیات بین ال

  )3(.ر داخلي عمیقیبتغی ت هي نفسها تمرفي عالم متغیر، کان لتعزیز موقعها

في مرحلة جدیدة، أین بـدأت ا�حـوال تتحسـن تـدریجیا بعـد      ، أخذت أوروبا ترتقي ببطء    
القرن العاشر ثم کانت هناك حرکة من النمو و محاو~ت الخـروج مـن الوضـع السـائد، و أولـی      
خطوات التغییر کانت إزالة عدد کبیر من الغابات في شتی أنحاء أوروبا لتوسیع الرقعة الزراعیة 

 تي یحتاجها السکان، أما ا�خشاب فکانت تستخدم لبناءال  المحصو~ت  نتاجفي إ و استغ_لها 
و ا~ستمرار في فتح التربة في الشـمال لـم یکـن قـد      )4(.المساکن الجدیدة في المدن الناشئة

أعطی بعد نتائج باهرة في بدایة هذه المرحلة، لکـن کـان مـن الواضـح أن ذلـك آت �ن هـذه       

                                      
نشاط جنوة الصلیبي و التجاري في سواحل ب_د المغرب من القرن الثاني عشـر إلـی القـرن    ، باقة رشیدباقة رشیدباقة رشیدباقة رشید. 1

، رسالة دکتوراه غیر منشورة، جامعة ا�میر عبـد  )من السادس إلی التاسع الهجري(می_دي الالخامس عشر 
            .35، ص 2007 -2006القادر للعلوم اaس_میة، قسنطینة، 

  .56، مرجع سبق ذکره، ص ودودودودکلکلکلکل    کاهنکاهنکاهنکاهن. 2
  .17، مرجع سبق ذکره، ص فرح نعیمفرح نعیمفرح نعیمفرح نعیم   

 ،2003 المجلس ا�علی للثقافـة، : ، القاهرة1بشیر، ط السباعي: ، ترجمةالس_م الصلیبي، توماشتوماشتوماشتوماش    ماستناكماستناكماستناكماستناك. 3
  .15 ص

 ،1، ط1099 -1095الخلفیة اaیدیولوجیة للحروب الصلیبیة، دراسة عن الحملة ا�ولی ، قاسم قاسم عبدهقاسم قاسم عبدهقاسم قاسم عبدهقاسم قاسم عبده. 4
   .76، ص 1999عین للدراسات و البحوث اaنسانیة و ا~جتماعیة، : مصر
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و هـو مـا    )1(.إمکانیـات إنتاجیـة ضـخمة    ا�رض کانت أرضا جدیدة و واسعة و لذلك فهـي ذات 
سوف تستفید منه أوروبا الغربیة في القرن الثاني عشر ثم الثالث عشر بتحسن و تطویر اaنتـاج  

  .الزراعي

مـا السـ_م   ن أحدهما کان نتیجة ل�خر بالضرورة، هقد أسس لهذه المرحلة أمران أساسیال    
  )2(.عنه ا~نتعاش ا~قتصاديتضی ما عرف بس_م الرب ثم هدنة الرب، و الذي نتج ا�وروبي بمق

           و یعتبر ا~تفـاق الـذي سـهرت الکنیسـة علـی تحریـره و سـیادته علـی ا�مـم ا�وروبیـة               
ا�من و السلم في ربـوع   الخطوة ا�ولی ~سترجاع    )Paix de Dieu()3(بـس_م الرب و الموسوم 

و مع عودة ا�من و ا~ستقرار اسـتقامت الحیـاة   . أوروبا بعد مرحلة طویلة من الفوضی الداخلیة
داخل اaقطاعیات، و شرعت فئة التجار المتنقلین و ا�حرار المعدمین في التوافد علـی القـ_ع   

 التجـارة و الحـرف           الحـرة المرتبطـة ب  اaقطاعیة بحثا عـن فـرص للعـیش و ممارسـة ا�عمـال      
کمصـدر  و استفاد أمراء اaقطاع، هم أیضا، من الحرکة ا~قتصادیة الناشئة لمـا صـارت تشـکله    

  )4(.ثمین لحیاة المدن اaقطاعیة و تطورها

ا کبیرا من العنف في هـذه الفتـرة، إ~ أنـه    ًرالحیاة ا�وروبیة ظلت تعاني قد و بالرغم من أّن    
  یسـخروا  للنـاس أن   عدیـدة أتـاح    مـن السـلم و النظـام فـي منـاطق        کاف  کان هناك قدر

  ) 5(.تحسین أحوالهم المادیة بدل الحرب التي کان الکل یشنها ضد الکل طاقاتهم في

المجامع التي  هي المسألة التي رکزت علیها کل ة الکنیسة و ا�م_ك الکنسیةو کانت حمای    
راء و الف_حـین، غیـر أن هـذه الحمایـة کانـت تمتـد       سعت aقرار السلم، و لیس حمایـة الفقـ  

الراهبات، ا�رامل، الیتامی، النسـاء المسـافرات و مـرافقیهن و التجـار، و قـد اتسـعت       : لتشمل
   ، و هذا عن طریق التشریعات المستمرةالمسلحینیر تقریبا جمیع السکان غ لتشمل   الحمایة

                                      
  .99، ص 2، مرجع سبق ذکره، ج أرنولدأرنولدأرنولدأرنولد    توینبيتوینبيتوینبيتوینبي. 1
شـرکة  : إلکترونیة، بیروت 1، طقراءة في تاریخ و حضارة أوروبا العصور الوسطی ،أشرف صالح محمدأشرف صالح محمدأشرف صالح محمدأشرف صالح محمد    سیدسیدسیدسید. 2

   .15 ، ص2008الکتاب العربي اaلکتروني، 
  .214، 213، ص )1(عن س_م و هدنة الرب أنظر الملحق رقم . 3
   .38، مرجع سبق ذکره، ص باقة رشیدباقة رشیدباقة رشیدباقة رشید. 4
  .317، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . نورماننورماننورماننورمان    کانتورکانتورکانتورکانتور. 5
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  )1(.1150آخرها في فرنسا حوالي  التي عقدلصدور من المجامع ا في

إذن عودة ا�من و التجارة و إن بشکل نسبي، خلقت ظرفیة مناسبة لنشـوء حیـاة حضـریة        
و نتفق منذ البدایة؛ أن المدن التي نقصد تناولها بالدراسـة فـي هـذا     .في قلب الریف اaقطاعي

بالتطور الـذي حصـل فـي    �ن نشأتها ارتبطت  المدن اaقطاعیة،: هاالمبحث سوف نصطلح علی
ا�ریاف اaقطاعیة، و کان لها تأثیر علی کل فعالیات المجتمع اaقطاعي، و هي تحدیدا ما کـان  

 ا میـزت أوروبـا  ر أیضا إلی المـدن ا�سـقفیة �نهـ   و نشی) Les Bourgs(یعرف بمدن الحصون 
قـرن الحـادي   ثم اندمجت في التغیرات الحضریة التـي عرفهـا ال  سطی الباکرة العصور الو خ_ل
       و نسـتثني هنـا، المـدن اaیطالیـة التجاریـة، �ن نشـأتها        .می_دي، بل و ساهمت فیهاالعشر 

أو إعادة إحیائها عرفت أسبابا و ظروفا مغایرة لتلك التي دفعت إلی نشأة المـدن فـي کـل مـن     
  .فرنسا أو بریطانیا أو ألمانیا

بدایة انتعاش الحیاة بها کانـت أول ا�مـر فـي     الم_حظ أن حرکة إحیاء المدن في أوروبا و    
ــا     ــاطعتي لمباردی ــي مق ــة ف ــة، و بخاص ــرة اaیطالی ــبه الجزی ــکانیا ) Lombardia(ش و توس

)Toscania ( حیث بقیت المدن القدیمة)Civitates (   ،محافظة علی جزء من کیانهـا المـدني 
 علـی تواصـل مـع      بقائهـا  و و ذلك بسبب ارتباط و تبعیة بعض المدن و المقاطعات ببیزنطـة،  

ثم إن ذوي ا~ختصـاص یؤکـدون علـی أن المـدن      )2(.التجاریة النشطة في المتوسط الحرکة 
      نط_قا مـن قریـة، بـل تولـد قراهـا حولهـا      أ، کما في بقیة ا�ماکن ا�خرى، االمتوسطیة ~ تنش

  )3(.و �جلها

وضاع في أوروبا الغربیة، و دفعت و کان أن اجتمعت مجموعة من الظروف أدت إلی تغیر ا�    
بالحیاة الحضریة نحو ترسیخ أسسها ا~قتصادیة ثم ا~جتماعیة و بعدها السیاسیة، وسط مجـال  

و نتج مـن ذلـك أن بـدأ نظـام      .می_ديالواسع له أسسه الحضاریة المتجذرة منذ القرن الرابع 

                                      
  .19، مرجع سبق ذکره، ص توماشتوماشتوماشتوماش    ماستیناكماستیناكماستیناكماستیناك. 1
  .285، 284 ، مرجع سبق ذکره، صإدوار و آخرونإدوار و آخرونإدوار و آخرونإدوار و آخرون    ّبروىّبروىّبروىّبروى  
   .50، مرجع سبق ذکره، ص رشیدرشیدرشیدرشید    باقةباقةباقةباقة. 2
  .19، مرجع سبق ذکره، ص بریدراكبریدراكبریدراكبریدراك    ماتفجیفتشماتفجیفتشماتفجیفتشماتفجیفتش. 3
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م تنـامي النشـاط التجـاري و عـودة     بالت_شي أما )1(ا~قتصاد المغلق القائم علی ا~کتفاء الذاتي
  .الحیاة المدنیة

 مـن الصـعب إلقـاء الضـوء علیهـا کلهـا              إن بواعث هذا التحول هي أکثر مـن أن تحصـی، ف      
  و بالموازاة یصعب تحدید تأثیر کل منها �ن بعضها انطلق بنشاط منذ منتصـف القـرن العاشـر    

          فقـط، و کـل هـذه البواعـث     ن الحـادي عشـر   و أحیانا قبل ذلك، و بعضـها ا�خـر خـ_ل القـر    
           أو أکثرها، ظل یفعل فعله و أسـهم إلـی غایـة أواسـط القـرن الثـاني عشـر مـی_دي، بإرسـاء         

  )2(.و ذهنیات جدیدة بنی و تشکیل 

بأن ا~نط_قة الکبرى في الغرب ارتبطت بتبدل أساسي فـي  و کل شيء یدفع إلی ا~عتقاد     
مزید من المواد الغذائیة بجهد أقل مما کان علیه ا�مـر  الأتاح إنتاج ما طرائق و ظروف الزراعة 

في تنمیة ا�رض، فیما عرف بالـدورة   تحسینات التقنیةحیث تم ا~عتماد علی ال )3(.في السابق
اعة ا�رض سنتین من أصل ث_ث، بد~ من زراعتها سـنة مـن   الزراعیة الث_ثیة، علی أساس زر

تعـادل نصـف    و قد سمحت هذه التقنیة بتحقیق زیادة في إنتاج المواد الغذائیـة . أصل سنتین
  )4(.اaنتاج السابق علی ا�قل

مجهود استص_ح ا�راضي في الشمال، و الذي سبق و أشرنا إلیه، و یعود الفضـل   هناك أیضا    
و هي الفئة التي تکونت مـن الیـد العاملـة ا�جیـرة، التـي توزعـت علـی        " الضیوف "فیه لفئة 

ا�راضي البور التي تدخل في حیز الملکیات اaقطاعیة سواء الکنسیة أو العلمانیة فکان لها دور 
کبیر في إحیاء ا�راضي الموات، و بناء السدود، و تجفیـف المـزارع فـي جنـوب فرنسـا و فـي       

   )5(.الف_ندر

                                      
  .377، مرجع سبق ذکره، ص بببب. . . . لللل. . . . سانتسانتسانتسانت. . . . هـ هـ هـ هـ . . . .     موسموسموسموس. 1
  .359، مرجع سبق ذکره، ص غریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرون. 2
   .296 ، مرجع سبق ذکره، صإدوار و آخرونإدوار و آخرونإدوار و آخرونإدوار و آخرون    ّبروىّبروىّبروىّبروى. 3
  .297المرجع نفسه، ص . 4

5. Fliche . A, Histoire du Moyen Age, l’Europe occidentale de 888 A 1125,  Paris : P.U.F, 
1930, Tome II, p 599. 
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کما اعتنی الف_حون بجودة البـذور، و اقتنـوا ا�صـناف الجدیـدة و أتقنـوا زراعـة الحبـوب            
علـی الشـعیر، حیـث    ) الجلبـان (و آثروا مع الدورة الجدیـدة زراعـة القرطمـان    ~سیما القمح، 

  استخدم في أغلب ا�حیان کحساء لتغذیة اaنسان، و کأع_ف للماشیة زادت في رفـع عـددها   
هتمـام واضـح با�نشـطة الف_حیـة مـن      فق هذا التقدم، إذا صح التعبیر، اعها، و راو تحسین نو

ترویض للخیل و تدجین للماشیة، فمنذ أواخر القرن الحادي عشر أخذ الحصان یقوم مقام ثور 
الف_حة لسرعته و لقدرته علی حراثة ا�رض عدة مرات، و استخدموا عدة حیوانات معا في جـر  

الزراعیـة و آ~ت النجـارین و انتشـار     ذلك استخدام الحدیـد فـي المعـدات   یضاف إلی . العربات
  )1(.ین علی ضفاف ا�نهار و السواقي و في القممالطواح

و شاء الحظ، أ~ یعرف العصر أوبئة مخیفة؛ إذ ندر القحط و الفقر علی مدى القـرن الحـادي       
   )2(.عشر و أصبحا أقل شمو~ و ازدادت مقاومة الناس لهما

کل هذه التغیرات في الجانب الزراعي، دفعت إلی تحقیـق ثـاني مظهـر للنمـو ا~قتصـادي                      
می_دي و هو الزیادة السکانیة، حیث تزاید عدد سـکان أوروبـا   الالذي عرفه القرن الحادي عشر 

 ا منذ منتصف القرن الحادي عشر، و لم یکن قد حصل أي تطور في مجـال الطـب    ا مطرًدتزایًد
کما لم یحدث أي تحسن أو زیادة في متوسط العمر، لذلك فـإن وفـرة    لی بدائیته،الذي ظل ع

و هو مـا رفـع   . وفیات ا�طفال قد أدت بالضرورة إلی تحسن مستوى المعیشة و تناقصالطعام 
   )3(.الکثافة السکانیة قیم

 کانـت التجـارة تسـجل فـي القـرن      طور في المجال الزراعـي یتقـدم بـبطء   و بینما کان الت    
بسبب هجمـات   تصاد المبادلة بعد أن زال تقریباالحادي عشر صعودا عجیبا میزه العودة إلی اق

دخـول البندقیـة   : و کان لهذا البعث ث_ث أسباب رئیسیة هـي  ،و غارات المسلمین و النورماند
  ء إنشا  باaضافة إلی  الموانئ الف_مندیة،  و إعادة فتح  لمسرح ا�حداث في المتوسط و أوروبا،

                                      
  .18 ، مرجع سبق ذکره، صکلودکلودکلودکلود    دلماسدلماسدلماسدلماس. 1

  .297، مرجع سبق ذکره، ص ّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرون   
   .360 ، مرجع سبق ذکره، صغریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرون. 2
  .317، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . کانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمان. 3
  .235، ص )9(أنظر تطور سکان أوروبا في الملحق رقم • 
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  )1(.موانئ و منافذ جدیدة
 و علیه نلخص أسباب النهضة ا~قتصادیة التي عرفتها أوروبا فـي نهایـة القـرن العاشـر إلـی         

المسـلمون، الفـایکنج،   ( آخـر الشـعوب الغازیـة    اسـتقرار :  غایة منتصف القرن الحادي عشر بـ 
مائیـة،  انتشـار المطـاحن ال  تطور المحراث، (التقنیات الجدیدة في مجال الزراعة ، و )المجریین

مـع   تأثیر المدن اaیطالیة البحریـة التـي ضـمنت التواصـل    ل ، باaضافة...)الزراعة ث_ثیة الحول
و هـذه   .و التـي دفعـت لمـی_د مـدن جدیـدة کمراکـز تجاریـة       تجارة العالمیة في المتوسط ال

  )2(.ریافغیرت جذریا نظام السکن باتجاه المدن أکثر منه نحو ا�مجتمعًة التحو~ت 

بالنسبة ل�سباب التي دفعت إلی تغیر ا�وضاع في أوروبـا الغربیـة مـع بدایـة العصـور      هذا     
فـإن   فکمـا ~حظنـا   .إلی المظهر الحضري خ_ل العصور الوسطی نعود ا�ن. المتأخرةالوسطی 

حیاة المدن التي میزت الحضارة ا�وروبیة في العصـر القـدیم قـد تراجعـت و فـي کثیـر مـن        
حیان قد انقطعت تماما في ا�قالیم الشمالیة الغربیة، و تقریبا لم تعد هنـاك فـروق ذات أثـر    ا�

  .بین المدن و ا�ریاف في الخمس قرون التي تلت الغزوات الجرمانیة

إذا کانت هنـاك مـدن فـي قلـب حضـارة       Dو إذا ما طرحنا سؤا~ دقیقا و مختصرا حول ما     
فإن اaجابة تکون حسب ما نقصده من عبارة مدینة، فإن کنـا   )C.)3کانت زراعیة في جوهرها؟ 

نقصد بها مکانا یکرس أهله أنفسهم للنشاط التجاري بدل العیش علـی الزراعـة فـإن الجـواب     
سیکون بالتأکید النفي، و یکون الجواب بالنفي أیضا إذا کنا نقصد بها جماعة من الناس تتمتع 

لکن عندما نقصد بها مرکزا إداریا أو قلعة، فـإن العصـر   . هابکیان قانوني و لها أنظمتها الخاصة ب
   )4(.الکارولنجي یکون قد عرف الکثیر منها و وجدت حتی بعد العهد الکارولنجي

لکننا ~ نستطیع أن ننفي الصفة الحضریة عن هذه المدن بالرغم من أنها نشأت فـي قلـب       
  ، �ن نشأتها و تطورها  تکون غیر مجدیة ثم إن دراستها بقطعها عن محیطها.  الریف اaقطاعي

                                      
1. Fliche . A, op.cit, p 602. 
2. Benevolo . L, Histoire de la ville, Traduisé par : Peyer . C, Paris :Edition-Parenthèse,         
2000, p 169. 
3. Pirenne . H, Les villes de Moyen Age, op.cit, p 43. 
4. Ibid, p 43. 



ااااببببووووورورورورأأأأغرب غرب غرب غرب     فيفيفيفي    نشأة المدننشأة المدننشأة المدننشأة المدن: : : : الفصل ا�ولالفصل ا�ولالفصل ا�ولالفصل ا�ول  
 

 

 

61 

  )1(.کان نتاج تطور المجتمعات التي ظهرت فیها

یعتبـر أن   سطی ~ تکـاد تختلـف عـن القریـة، لـذلك     مدینة العصور الو و بالنسبة لکولتون،    
أمر غیر ضروري في موضوعات العصور الوسـطی بالمقارنـة مـع موضـوعات      هدراستها علی حد
  )2(.سيأهم کالنفوذ الکن

کانت غالبیة هذه المدن أقرب ما تکون إلی القریة النامیة، و من ذلك أنه عندما تغنی ولـیم      
بقربهـا حقـو~ صـالحة     بمفاتن لنـدن، لـم یـذکر أنّ   ) William Fitz Stephen(ستیفن  فیتز

و هـذا دلیـل علـی الطـابع الریفـي       )C)3 حقول مدینة لندن خصـیبة  D للزراعة، و إنما قال إّن
  . السائد

صورة المتواضعة میزت مدن العهد الکارولنجیني، إذ لم تعد المدن مراکز تجاریة کما ذات ال    
فـي ظـل     دوافع تجعلها تهتم بمصـیر المـدن  في السابق و لم یکن لدى الدولة أي اهتمام و ~

    ،عاصـمة شـارلمان  ) Achen(ا کـآخن  دًنو ما کان یسمی مـ  )4(.اقتصاد قائم أساسا علی الزراعة
الذي تحاط بـه عـدة    ، کانت تتألف من مبنی الحکومةالکاتدرائیة) Rheims(أو مدینة ریمس 

جیة کانـت فـي العـادة    منازل یضمها سور، و حتی المباني کانت جد متواضعة، فالقلعة الکارولن
لحجـارة فقـد کانـت منخفضـة     خشبي، أما الکنیسة و بقیة المباني المشیدة با عبارة عن مبنی
  )5(.بشکل ملحوظ

 لحضـریة، أخـذ کـل منهـا طابعـا معینـا                و الحقیقة أنه کان لدینا وجهـان مـن التجمعـات ا       
  .المعالمو نتناولها علی التوالي حسب أسبقیتها من حیث المی_د و وضوح 

        

                                      
1. Dutour . T, La ville Médièvale :origines et triomphe de l’Europe urbaine, Paris :Odile 
Jacob, 2003, p 12.  

  .115، مرجع سبق ذکره، ص جججج. . . . جججج .... کولتونکولتونکولتونکولتون. 2
  .125، 124 المرجع نفسه، ص. 3
   .111، مرجع سبق ذکره، ص نعیمنعیمنعیمنعیم    فرحفرحفرحفرح. 4
  .266، 265سبق ذکره، ص  ، مرجعفففف. . . . نورماننورماننورماننورمان    کانتورکانتورکانتورکانتور. 5



ااااببببووووورورورورأأأأغرب غرب غرب غرب     فيفيفيفي    نشأة المدننشأة المدننشأة المدننشأة المدن: : : : الفصل ا�ولالفصل ا�ولالفصل ا�ولالفصل ا�ول  
 

 

 

62 

        : : : : المدن ا�سقفیةالمدن ا�سقفیةالمدن ا�سقفیةالمدن ا�سقفیة1-

فمنـذ   )1(.إلی غایة القـرن التاسـع مـی_دي   و هي التي میزت العصور الوسطی بشکل خاص     
تطلق علی مدینة القـس، و قـد تـرجم    ) Cité(می_دي، أصبحت عبارة مدینة الالقرن السادس 

هذه ا�خیرة التي کانت تحتوي علی بنایـات  . المظهر الحضري أهمیة الوظیفة الدینیة للمدینة
 L’église(الکنیسة الکاتدرائیة : يمکرسة aقامة الشعائر الدینیة ~ توجد في المدن ا�خرى، أ

Cathédrale( ، بیت العماد)Le baptistère(  کنائس المقـابر ،)basiliques de Cimetière( ،
 فهي عملیا لم تـزد عـن کونهـا مجـرد مرکـز       )2(.باaضافة إلی منازل القس و أعضاء الکاتدرائیة

أمـا مـن وجهـة    . النظر الدینیة ، لذلك احتفظت با�همیة من وجهةC دوقاتها الکنسیة D  إدارة
  )3(.نظر اقتصادیة فلم تکن لها أیة أهمیة

می_دي تؤکد أن المدینة لـم  الو الصورة التي تقدمها لنا کتابات المعاصرین في القرن السادس 
تعد مکانا لرفاهیة العیش و کرامة الحیاة المدنیة، التي کنا نجدها في الثناء علـی مـدن العصـر    

تجد في ص_بة إیمانهـا و فـي    "مجموعة من المسیحیین"لقد أصبحت فقط  القدیم المتأخرة،
  )4(.ا ~ستمراریتهااتحادها حول قسها سببا في وجودها و تفسیًر

بل دون شعور القساوسة بذلك و مع الوقت أصبحت المدن ا�سقفیة أکثر فقرا و أقل سکانا،     
ثـروة العامـة تأکـد تـأثیرهم، فأصـبحوا      إن هذا التغییر زاد من قوة نفوذهم، فکلمـا تراجعـت ال  

محاطین بمکانة أکبر بکثیـر مـن مکانـة الدولـة التـي اختفـت تقریبـا، و أشـرکوا مـن طـرف           
لطتهم الروحیة، قوتهم ا~قتصادیة الکارولنجیین في حکم المجتمع فظهروا في نفس الوقت بس

   )5(.و دورهم السیاسي

و الکنـائس   لبهم من رجال الدین بالکاتدرائیـة أغ المدینة ا�سقفیة فقد تألفوا في أما سکان    
القریبة منها، و من الرهبان با�دیرة المحیطة با�برشیة، و من المعلمین و الت_میذ بالمـدارس  

                                      
1. Dutour . T, op.cit, p 31. 
2. Ibid, p 35. 

            .46، مرجع سبق ذکره، ص هنري بیرینهنري بیرینهنري بیرینهنري بیرین. 3
4. Dutour . T, op.cit, p 41. 
5. Pirenne . H, Les ville du Moyen Age, op.cit, p 46.  
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الذین یقومون علی خدمة احتیاجات المجتمع ) ا�حرار و ا�قنان(الکنسیة، ثم الخدم و العمال 
   )1(.اaکلیروسي

عرف في القس زعیمه الروحـي و زعیمـه   ) ا�برشیة أو المدینة ا�سقفیة(العالم الصغیر  هذا    
و بـذلك عـوض   . الزمني، فالسلطة الدینیة و السلطة العلمانیة توحدت و انـدمجت فـي شخصـه   

النظام المدني للعصر القدیم، و لم یعد للسکان الذین حکمـوا مـن   ) الدیني(النظام التیوقراطي 
  )2(.نی مشارکة في هذه الحکومةطرف قسیسهم أد

و حتی بعد انهیار ا~مبراطوریة الکارولنجیة لم یستطع ا�مراء ا~قطاعیون، سـلب الکنیسـة       
             الکنسـي  عـا مـن سـلطتها المقدسـة هـو الحرمـان      امتیازاتها، خاصة و أنها امتلکت سـ_حا ناب 

)L’ex-communication ( فـي    -العاشر  القرن  نهایة  في –الذي سوف تستخدمه فیما بعد
  )3(.س_م و هدنة الرب حفاظا علی ممتلکاتها و امتیازاتها في مدنها ا�سقفیة

و تظل صورة هذه المدینة مبهمة لندرة النصوص المعاصرة المعبرة عنها خاصة فـي العهـد       
ة التي قـام بهـا   خاص -الکارولنجي، غیر أن البقایا المادیة التي عرفت بفضل الدراسات الحدیثة 

و التي اعتمدت علی صور المـدن   - )Dominique Alibert(دومنیك ألیبرت الباحث الفرنسي 
   العم_ت النقدیة، الموجـودة فـي الکنـائس    و  یات، الموزاییك، النحت علی العاجالزخرفة، الجدار

قورنـت   و ا�دیرة مکنت الباحثین من فهم فکرة مفادها أن المدینة في غرب مسـیحي إذا مـا  
  )4(.مدنه مع مدن الشرق هي عبارة عن وهم

و الواقع أنها لم تظهر في صور القرنین السابع و الثامن، إنما تأکد وجودها فـي صـور القـرن        
)     م 812(وجه قطع نقدیة تعـود لسـنة    می_دي، حیث وجدت صورة باب و حصن علیالالتاسع 

 St.Martin(وري رف دیر سان مـارتن الصـ  ذي أنجز من طو أیضا في صور الکتاب المقدس ال

de Tours ( ابتداء من سنة)(کهدیة للملك شارل ا�قرع ) م 845Charles le Chauve ( حفید

                                      
دار النهضة العربیـة، القسـم   : ، بیروتالحضارة و النظم ا�وروبیة في العصور الوسطی، العریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید الباز. 1

  .152ا�ول، ص 
2. Pirenne . H, Les ville du Moyen Age, op.cit, pp 50, 51. 
3. Ibid, p 46. 
4. Dutour . T, op.cit, p 41. 
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رؤیتها و صـور  شارلمان، و الم_حظ أنه ~ یوجد أي رابط بین المدن التي استطاع المعاصرون 
کل واقعي، بل قـدمتها بشـکل   المدن المنجزة في الکتاب المقدس و التي لم تقدم المدینة بش

     مثالي صوره رجال الکنیسة لیعکس بحق حجم التناقض بین عـالم ریفـي أغلـب مدنـه بائسـة      
   )1(.و النظرة الواهمة و المثالیة للمدینة آنذاك

        : : : : المدن اaقطاعیةالمدن اaقطاعیةالمدن اaقطاعیةالمدن اaقطاعیة2-    

و قـد سـبق و أشـرنا    ... مدن الحصون، المدن العسکریة، مدن البروج: نجدها بعدة تسمیات    
      و تطـورت   �ن هـذه التجمعـات الحضـریة نشـأت    " المدن اaقطاعیـة "إلی أننا فضلنا مصطلح 

  .لت کل ممیزاتها و امتیازاتها في مجال إقطاعي بحتو حّص

ام بإنشائها ا�مـراء اaقطـاعیون   و اللبنة ا�ساسیة لهذه المدن هي عبارة عن الحصون التي ق    
جیة و اتساع مجال نفوذهم، بهدف تحقیق ا�من من هجومات تفکك اaمبراطوریة الکارولن بعد 

و لم تکن هذه القـ_ع مقتصـرة علـی     )2(.المسلمین في الجنوب و غارات النورماند في الشمال
ا�مراء العلمانیین فحسب، بل إن المدن ا�سقفیة عمدت هـي ا�خـرى إلـی بنـاء تحصـینات      

      مـی_دي المناطق مسـورة خـ_ل القـرن التاسـع     مثلها مثل العلمانیین، و قامت ا�دیرة بإنشاء 
و هي ذاتها تحولت إلی حصون أو ق_ع بنفس الطابع و الهدف الذي کـان للحصـون العلمانیـة    

  )3(.الم_ذ و الدفاعأي 

ا�سوار من الغزو الخارجي فحسب، و إنما کانـت تحمـي الحریـات المکتسـبة فـي       لم َتْحِم    
إمکان المدینة أن تغدو معق_ بعد أن کانت عدیمة الحیلة حتی الداخل، و بفضل السور أصبح ب

  )4(.أمام قوة مسلحة صغیرة

حواجز أرضیة أو حجریة یحـیط بهـا خنـدق و تخترقهـا     و تألفت هذه الق_ع في العادة من     
بوابات، و تقیم داخل البرج حامیة من الفرسان، و هـو مسـکن السـید، و ضـمت القلعـة أیضـا       

                                      
1. Dutour . T , op.cit, p 42. 

  .46، مرجع سبق ذکره، ص بیرین هنريبیرین هنريبیرین هنريبیرین هنري. 2
3. Pirenne . H, Les ville du Moyen Age, op.cit, pp 56, 57. 

             .358، مرجع سبق ذکره ص أمین عبد ا�میر محمد و حسین محمد توفیق أمین عبد ا�میر محمد و حسین محمد توفیق أمین عبد ا�میر محمد و حسین محمد توفیق أمین عبد ا�میر محمد و حسین محمد توفیق . 4
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أقیمـت لخـزن الغـ_ل، و تجفیـف اللحـوم التـي تـزود الحامیـة و السـکان           کنیسة، و صوامع
  )1(.المجاورین الذین یهرعون هم و قطعانهم أثناء الحروب إلی القلعة

رین فهـي أعطتهـا أسـماء جـد     فـي نصـوص المعاصـ    تسمیات   عدة  الحصون  لهذه  نجد    
ــة  ــر  غ) Castellum, Castrum, Oppidum, Urbs, Municipium(مختلف ــر أن ا�کث ی

             ذات ا�صل الجرماني و التي حفظت في کل اللغات الحدیثـة ) Burgus(استخداما کانت عبارة 
)Burg  Borough, Bourg, Borgo.()2(  

نشأت القلعة في البدایة کمؤسسة عسکریة هدفها توفیر ا�من و الس_م لسـکانها و ل�قنـان       
ملکیتها اaقطاعیة، لکنها أصبحت مرکزا ل-دارة فقد عهد ل�میر التي تدخل تحت  ا�رض  في 

و مـع ذلـك ~    )3(.اaقطاعي بالسلطة المالیة و القضائیة في منطقة شاسعة حـول أسـوار القلعـة   
. نستطیع إعتبار هذه الحصون و الق_ع مدنا، قیاسا علی الشروط الحضریة التـي تمیـز المدینـة   
  فأغلب سکانها عبارة عن هیئات خاصة، فرسان في الحصون العسکریة و أساقفة فـي الحصـون  

هـا  نشـاط تجـاري أو صـناعي إنمـا کـان اعتماد       أي  تزاول  لم  أنها  إلی  ا�سقفیة، باaضافة
  )4(.با�ساس علی موارد ا�رض التابعة لها

فیـه بقـدر کبیـر    لکن سرعان ما تغیر الوضع مع ا~نتعاش الذي عرفته التجارة، و سـاهمت      
 المـدن التجاریـة اaیطالیـة، و أصـبحت    مدن کانت قد ظهرت بکامل م_محها ا~قتصادیة هي 

تجـار   هلـذي اتخـذ  الملجـأ ا  -جارةتلها وحدها القدرة علی ضمان ا�من لل التي کان -الحصون 
  .توزیع السلع من خ_ل ا�سواق المحلیة الدائمة و المؤقتةالمدن اaیطالیة لضمان 

اتجـه التعمیـر إلـی    ) محدودة المجال بسبب ا�سوار(صغیرة  الحصن - و لما کانت المدینة    
     ) Les Faubourges(بواباتها و خلف أسوارها، فتشکل مـع مـرور الوقـت مـا عـرف بالضـواحي       

ضـروري، إذن  ، و صـار مـن ال  )النـواة (و التي أصبحت أکبر من المدن نفسها التي نشأت حولها 

                                      
  .46، مرجع سبق ذکره، ص بیرین هنريبیرین هنريبیرین هنريبیرین هنري. 1

2. Pirenne . H, Les ville du Moyen Age, op.cit, p 54. 
  .155، مرجع سبق ذکره، ص العریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید الباز. 3

4. Pirenne . H, Les ville du Moyen Age, op.cit, p 56. 
  . لم یکن للقلعة أي دور اقتصادي سوى کونها مستهلکا بسیطا• 
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الکنیسـة، الـدیر و القلعـة، التـي     : بناء تحصینات جدیدة تحوي الضواحي و المنشـآت ا�خـرى  
مـا  ، و بنفس النمط ظلت المدینة الجدیدة تکبـر، م )الحصن(کانت تتواجد خارج السور القدیم 

  )1(.استدعی بناء أسوار جدیدة أکثر اتساعا

الحصـن فـي ا�همیـة، و أخـذت      - تتجـاوز المدینـة   بعد اتسـاعها  و هکذا أخذت الضواحي    
سمها، فأصبح سکانها فـي النصـف الثـاني مـن القـرن الحـادي عشـر یسـمون البرجـوازیین          ا
)burgenses ( علی خ_ف سکان المدن القدیمة)Castellani(   و هي نفسها أحیطـت بأسـوار ،

    أصبحت Dباختصار ... لها کنیستها، و سوقها فکان  الخارجیة، ا~عتداءات  من   ثرواتها تحمي 
        )C.)2 المرکز الحقیقي للحیاة الحضریة

تعـد  ) المدینـة اaقطاعیـة  (مدینة العصور الوسطی ممثلة في هذا النموذج  و ن_حظ هنا أّن    
ا للمدینة الرومانیة القدیمة، فجزء کبیر من المدن التـي ظهـرت   منها إمتداًدا أکثر جدیًد إنشاًء

 ا aرث حضـري ا أو اسـتمرارً لـم تکـن امتـدادً    -القرنین العاشر و الحادي عشر -رة في هذه الفت
ا و القـ_ع دورً یاسیة جدیدة لعبت فیها الحصون بقدر ما کانت کیانات اقتصادیة، اجتماعیة و س

فحـول   )Les pierres d’attenteC.)3نتظارحجارة ا~Dبیرین  نت علی حد تعبیرسًیا �نها کاأسا
  .أسوارها تشکلت النهضة ا~قتصادیة التي عرفتها أوروبا في القرون ال_حقة

و في نهایة القرن الثالث عشر و بدایة القرن الرابع عشر کـان المشـتل الحضـري قـد أنجـز          
ت حرکة التمدن مناطق لم توجد بهـا مـدن مـن قبـل     عملیا في قسم واسع من أوروبا، و ربح

مدینة  40دي، و في ألمانیا بلغ عدد المدنمی_الفأمستردام مث_ ظهرت في القرن الثالث عشر 
  1000في نهایة القرن الحادي عشر و تصبح أکثر من  300 في القرن العاشر لیزداد عددها إلی

 

                                      
1. Benevolo . L, op.cit, p 169. 
2. Fliche . A, op.cit, p 608. 
3. Pirenne . H, Les ville du Moyen Age, op.cit, p 57. 
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ن یخدعنا، فهي لم تکن بحجـم المـدن   المدن ~ یجب أ غیر أن عدد )1(.مدینة قرنین من بعد
صـغر  یمکن أیضا اعتبارها قرى صغیرة بالرغم من  ~ عالیة، إنما  الکبیرة أو ذات کثافة سکانیة

  )2(.تکت_تها فعملیا کل بوادر التحضر کان لها مکان فیها

و الحـرفیین، شـکلوا    و الواقع أن السکان في هذه المدن الذین تکونوا في العادة من التجـار     
منذ البدایة أغلبیـة، و کنتیجـة تملصـوا مـن النظـام اaقطـاعي، و ضـمنوا شـروط أنشـطتهم          

  :ا~قتصادیة و هي

  .الحریة الفردیة -

  .ا~ستق_لیة القانونیة و اaداریة -

تحقیق نظام ضریبي نسبي للموارد، و موجه لتمویل ا�عمال التي تعود بالفائدة العامة و علی  -
  )3(.سها التحصینات التي کانت أول ما تکفلت المدن بإنجازه رغم غ_ء التکلفة المادیة لهارأ

بنفسها، بموجـب  فهي تدیره و تحکمه  و أصبحت المدینة سیدة علی المجال الذي تشکله،    
متیازات قامت بتحصیلها، لکنها ظلت أکثر ا�حیان تحت إشـراف السـلطات المرکزیـة، و لـم     ا

فقد منح السید اaقطاعي بموجب بـراءات   )4(.حریتها إلی القدرة علی تشکیل إمارةیصل سقف 
          شـبه تـام للمدینـة الواقعـة فـي أم_کـه، و أعفاهـا مـن سـلطته           اaعفاء أو الحصانة، استق_ً~

  و وصایته، لکنه ألزمها بالمقابل التعهد بعدم الطموح نحو السلطة السیاسیة و من ثم العسکریة، 

                                      

في أوروبا الغربیة و العالم الس_في بین القـرنین الحـادي   تواریخ تأسیس العدید من المدن  تنحصر أغلب 1.
  Burgos (884), Vitoria (1181), Castellon (1251) :عشر و الثالث عشر می_دي، ففي إسبانیا نجد

                                     : أما في ألمانیا و العالم الس_في نجد ، Glasgow (1176), Libourne (1286): و في بریطانیا
 Lubek (1143), Trondhin (997), Oslo et Bergen (1048), Dresde (1216), Berlin (1235) 

Dantzig (1310), Riga (1201), Revel (1270), Moscou (1147), Nijni-Novgorod (1220).          
    .Laborde . P, op.cit, p 64                                                                         :ید راجعللمز

2. Ibid, p 64.  
3. Benevolo . L, op.cit, p 171. 

  .57 -54، مرجع سبق ذکره، ص هنريهنريهنريهنري    بیرینبیرینبیرینبیرین  
  .530، مرجع سبق ذکره، ص بیار و آخرونبیار و آخرونبیار و آخرونبیار و آخرون    غریمالغریمالغریمالغریمال. 4
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فتمکنت المدینة من إنشاء میلیشیا لضـمان   )1(.فکان لها الحق في أن تحکم نفسها لیس أکثر
النظام الداخلي و للدفاع ضد غارات العصابات المسلحة، و لکن لیس مـن أجـل إقامـة الحـرب     

  )2(.کان اaع_ن عنها من حق السید اaقطاعي وحدهالتي 

عي لقاء حقوقهم خدمة المیلشیا العسکریة فـي  یقدمون للسید اaقطاو کان سکان المدینة     
السـلع  ناعات الیدویـة المصـنوعة محلیـا و    الصـ حالة الغزو، مثلما کانـت المدینـة تـوفر ألـوان     

  )3(.المستوردة و التي ارتفعت بمستوى و أسلوب السید في ضیعته

مـت تعـود   لقد أدرك السادة اaقطاعیون الفائدة من منح هـذه الحریـات للبرجـوازیین، مادا       
 الحکـام الفعلیـین فـي إقطاعیـاتهم         علیهم و علی إقطاعیاتهم بالرفاهیة و لم تمس من کـونهم 

الـذین  ) القساوسة(ا~صطدام بسکان المدن علی عکس ا�مراء الکنسیین و هذا ما دفعهم لعدم 
  )4(.دعوا الناس لمقاومة الحرکة البلدیة مخافة أن تضیق من حیز نفوذهم

البرجوازیة طبقة ممیزة عـن بـاقي السـکان، و کـان السـکان داخـل المدینـة فقـط          کونت    
التي تمنحهـا المدینـة    فهم غیر معنیین بالمواطنة) الریفیینأي (مواطنین، أما خارج أسوارها 

   )5(.اaقطاعیة

مدن العصور الوسطی حیث الحقوق و الواجبـات تبقـی   المواطنة میزت بشکل خاص  هو هذ    
سابقا، فإن المواطنة الیونانیـة کانـت تشـمل کـل      خل أسوار المدینة، فکما ~حظنادامحصورة 

لکـن  اطنة لکل حر یقطن علی ممتلکاتهـا  اaقلیم الذي تتواجد فیه المدینة و روما منحت المو
فقـط للـذین    ق�ِحـ في العصور الوسطی فقط نجد أن المواطنة ظلت محصورة بأسوار المدینـة تَ 

  .یعیشون داخلها

                                      
1. Mendras . H, L’Europe des Européens Sociologie de l’Europe occidental, Paris : 
Gallimard, 1997, p 38. 
2. Ibid, p 38. 

سن_حظ أنه خ_ل العصور الوسطی، وحدها المدن اaیطالیة کانت مقر سـلطة سیاسـیة و کـان لهـا قـوة      • 
 .عسکریة

  .224، 223، مرجع سبق ذکره، ص کافینکافینکافینکافین    رایليرایليرایليرایلي. 3
  .58، ص مرجع سبق ذکره، هنريهنريهنريهنري    بیرینبیرینبیرینبیرین. 4

5. Pirenne . H, Les ville du Moyen Age, op.cit, p 43. 
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إن المتمعن في الظروف المحیطة بنشأة المدن اaقطاعیة یدرك أن هذه المواطنة لم تکـن      
و ا�مراء اaقطـاعیین، فعملیـا فـي مجتمـع أوروبـي قـائم آنـذاك علـی الطبقیـة          أهبة الملوك 

ـ ـه أنکـاaقطاعیة ~بد أن        انة قانونیـة بـین طبقاتـه،   ـة مکـ ر علی السکان في المدن الجدیدة أّی
إلی شراء هذه الحقوق بأموالهم و لیس الحصول علیها کهبات مـن  ما دفع بسکان المدن  و هذا

تزال  کانت ما) الخلفیات الدینیةبسبب (ثم إن نظرة الشك و الریبة اتجاه التجار  )1(.اaقطاعیین
موجودة في بدایات نشأة المدن، و المستفید الحقیقي من الوضع الجدید کان مـ_ك ا�راضـي   

    لونه من عوائد التبادل التجاري و الصناعي التي کـان یـدفعها البرجوازیـون،    حصLلما ُیأنفسهم، 
و لم یکن الملوك و الدوقات و ا�ساقفة و السادة اaقطاعیون یرون في أکثـر البرجـوازیین ثـراء    
    ندا لهم، کما أن برجوازیي القرنین العاشر و الحادي عشر کـانوا یتعرضـون للضـغوط و ا~بتـزاز     

و هو ما أدى بهم إلی التضامن و النظام اللذین کانا من أبرز سمات المـدن  . ةو الضرائب الباهظ
  )2(.في العصور الوسطی

العمراني في المدینة اaقطاعیة، أو علی ا�قل کیـف کانـت تبـدو    بقي أن نشیر إلی الجانب     
تکیفت بحریة مع الظروف  عند بدایاتها، فمدن العصور الوسطی اتخذت کل ا�شکال الممکنة و

، عندما ثبتت أبعادهـا  ، و هي لم تأخذ شک_ نهائیا إ~ في القرون ال_حقةالتاریخیة و الجغرافیة
 ، بینما کانت غیر منظمة في القرون السابقة أثناء أوج تطورها، أین شـکلت الکنـائس   و هیاکلها

نشاء جدید في هـذه المدینـة   و البنایات المهمة ورشة کانت تغطیها تکدسات عمرانیة، و کل إ
و ذلك یعني أن نموها کان عضویا غیر مقید بتخطیط،  )3(.شکل إضافة غیر متوقعة للنسق العام

فـ_  کون الفراغ النـاتج مـن تـراص المنـازل،     لطرق فیها ضیقة في الغالب ~ تعدو أن تفکانت ا
   )4(.نظام لها و هي کثیرة التعاریج و المنحنیات

  ا أدى إلی ـو مـع داخل أسوارها و هـت مسورة، فأغلبها کانت محکومة بالتوسو بما أنها کان    

                                      
  .75، مرجع سبق ذکره، ص قاسم عبدهقاسم عبدهقاسم عبدهقاسم عبده    قاسمقاسمقاسمقاسم. 1
  .320، 319مرجع سبق ذکره، ص  ،فففف. . . . نورماننورماننورماننورمان    کانتورکانتورکانتورکانتور. 2

3. Benevolo . L, op.cit, pp 178, 182.    
  .278، مرجع سبق ذکره، ص غ_ب محمد السید و الجوهري یسريغ_ب محمد السید و الجوهري یسريغ_ب محمد السید و الجوهري یسريغ_ب محمد السید و الجوهري یسري. 4
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    ،بعـد کما أنها لم تکـن قـد رصـفت     )1(.تشویه تخطیطها العمراني و تدهور ا�حوال الصحیة بها
نتشـار ا�وبئـة و ا�مـراض    و قماماتهم في الشوارع مما یسـهل ا و کان سکانها یرمون نفایاتهم 

التي میزت هذه الفترة، غیر أن السکان بدأوا برصف شوارعهم بحصـی خشـن و اتخـذوا بعـض     
  )2(.می_ديالالخطوات لزیادة ا~هتمام بالصحة العامة خ_ل القرن الثالث عشر 

 تبنـی مـن الخشـب         -الحال في القریـة   کما هو -کانت معظم البیوت في المدن اaقطاعیة     
و قـد بنیـت    )3(.إ~ في المقاطعات التي کانت الحجارة متوفرة فیها بکثرة بینمـا الخشـب نـادر   

المنازل مت_صقة علی طول الشوارع الضیقة، و في الخلفیة ترکت مسـاحات کفضـاء اسـتخدم    
لـب البیـوت   لتربیة الحیوانات أو للتخزین، أو کحدائق، و کان الدور ا�رضي من المنزل فـي أغ 

عبارة عن ورشة للصناعة الحرفیة، باaضافة إلی المطبخ، و کان العمـال ا�جـراء یسـکنون مـع     
         )4(.مستخدمیهم في نفس المنزل، أین یخصص الدور الثاني للنوم

ی، غیر أنها لم تأخـذ شـک_ معینـا    شکلت السوق الفضاء العمومي في مدینة العصور الوسط    
فکانت أحیانا علی شکل مثلث، و أحیانا بشکل متعدد الجوانب أو بیضوي و في أحیـان أخـرى   

ثـم تـوزع المسـاحة     ی با~هتمـام أو~ً مقوس، و ذلك أن البنایات کانت تحظـ کانت ذات شکل 
کمـا  -، و هذا لم ینف وجود بعـض ا�سـواق   )ا�سواق و الساحات(الباقیة علی الفضاء العمومي 

کانت من ا~تساع بحیث استغلها سکان المدینة في إقامة ا~جتماعات  - ریمنفي بروکسل أو ب
   ) 5(.و المهرجانات العامة باaضافة للعمل التجاري

مدن تمیزت في ق_عها و کنائسها إجما~، هذه صورة عن مدن العصور الوسطی بشکل عام؛     
ا المشـارکة، و شـکلت رمزیـا    و مبانیها العمومیة بالتواضع، لقد کانت تعبر عـن حضـارة روحهـ   

حتی في فوضاها کانت بذوق العصـر   الطموحات و التصورات السیاسیة و ا~جتماعیة لسکانها، و

                                      
  .190، مرجع سبق ذکره، ص یسريیسريیسريیسري    محمد السید و الجوهريمحمد السید و الجوهريمحمد السید و الجوهريمحمد السید و الجوهري    غ_بغ_بغ_بغ_ب. 1
   .17، مرجع سبق ذکره، ص سید أشرف صالح محمدسید أشرف صالح محمدسید أشرف صالح محمدسید أشرف صالح محمد. 2
  .125، مرجع سبق ذکره، ص جججج    ....جججج. . . .     کولتونکولتونکولتونکولتون. 3
  .282، مرجع سبق ذکره، ص یسريیسريیسريیسري    غ_ب محمد السید و الجوهريغ_ب محمد السید و الجوهريغ_ب محمد السید و الجوهريغ_ب محمد السید و الجوهري. 4
المکتـب  : ، اaسـکندریة  6، طالمدینة دراسة فـي علـم ا~جتمـاع الحضـري    ، رشوان حسین عبد الحمیدرشوان حسین عبد الحمیدرشوان حسین عبد الحمیدرشوان حسین عبد الحمید. 5

  .201، ص 1998الجامعي الحدیث، 
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ف بنمط حیـاة، إنهـا ممیـزة و لهـا ذاتهـا، و هـي شـدیدة القـرب مـن المدینـة           عرLلقد کانت ُت
    کان ماکس فیبر یعتبر مدینة العصور الوسطی، الوضـع الوحیـد الـذي جعـل      لذلك )1(.الیونانیة

D الجماعة المترابطة الحقیقیة C 2(.أمرا ممکنا(  

فرانکفورت ) Bruges(بروج : مجموع المدن التي ظهرت في أوروبا الغربیة الوسیطیة مثلو     
)Francfort( فلورنسا ،)Florence(  هـامبورغ ،)Hambourg( ، لشـبونة )Lisbonne(  می_نـو ،
)Milan( باریس ،)Paris ( و البندقیة)Venise (       و غیرهـا، هـي أیضـا تعبـر عـن روح العصـور

   )3(...الوسطی مثلها مثل النظام ا�میري، اaقطاع، القنانة، الحروب الصلیبیة
ـ         Gقطاعیة و مکانتها فـي العصـور الوسـطی، فإنaادر إلـی  ه یتبـ إذا کانت هذه وضعیة المدن ا

  ؟ ن وضعیة إیطالیا و مدنها، التي عرفت أسباب و ظروف نشأة مغایرةالذهن عدة أسئلة ع

  هي ظروف نشأتها؟ و کیف کانت وضعیتها السیاسیة؟ و أي سقف من الحریـات السیاسـیة    فما
و قوتهـا   و الفردیة بلغته المدن اaیطالیة؟ ثم ما مدى تنظیمها العمراني و تخطیطها الحضـري 

  ؟قتصادیةا~

کل هذه ا�سئلة و غیرها تکون محل بحث الفصول التالیـة، أیـن تکـون إیطالیـا أنموذجـا          
  .ندرس من خ_له ظاهرة المدینة أثناء حقبة العصور الوسطی

                                      
1. Pelletier . J &  Delfante . Ch, op.cit, p 142.  

   .225، مرجع سبق ذکره، ص رایلي کافینرایلي کافینرایلي کافینرایلي کافین. 2
3. Dutour . T , op.cit, p 11. 
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  ....انتقال إیطالیا من العهد القدیم إلی العصور الوسطیانتقال إیطالیا من العهد القدیم إلی العصور الوسطیانتقال إیطالیا من العهد القدیم إلی العصور الوسطیانتقال إیطالیا من العهد القدیم إلی العصور الوسطی: : : : المبحث ا�ولالمبحث ا�ولالمبحث ا�ولالمبحث ا�ول    

ا�طــار الجغرافــي و ا-نتمــاء السیاســي للمــدن ا�طــار الجغرافــي و ا-نتمــاء السیاســي للمــدن ا�طــار الجغرافــي و ا-نتمــاء السیاســي للمــدن ا�طــار الجغرافــي و ا-نتمــاء السیاســي للمــدن : : : : المبحــث الثــانيالمبحــث الثــانيالمبحــث الثــانيالمبحــث الثــاني    

        ....ا�یطالیةا�یطالیةا�یطالیةا�یطالیة

  .الجغرافیا و تأطیر المجال الحضري ا�یطالي -1    

لمباردیـا، توسـکانیا، و السـاحل    ( مدن شمال و وسـط إیطالیـا    -2    

  ).التیراني

  .البندقیة -3    

  .مدن الجنوب ا�یطالي -4    
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        ....انتقال إیطالیا من العهد القدیم إلی العصور الوسطیانتقال إیطالیا من العهد القدیم إلی العصور الوسطیانتقال إیطالیا من العهد القدیم إلی العصور الوسطیانتقال إیطالیا من العهد القدیم إلی العصور الوسطی: : : : ولولولوللمبحث ا�لمبحث ا�لمبحث ا�لمبحث ا�اااا

نتقال أوروبا من العصـور القدیمـة   المناطق تعرًضا ل5هتزاز أثناء ا المجال ا�یطالي أکثر ُیَعد)    
و لعـّل هـذا هـو    . هذا اFنتقال لم یحدث دفعة واحـدة  أّنمن رغم علی الإلی العصور الوسطی، 

السبب في ثقل العبء الذي اضطرت إیطالیا لتحمّلـه؛ فـالقرون ا�ولـی مـن العصـور الوسـطی      
کثیًرا مـن الـدمار و الخـراب     کانت قد حملت �یطالیا کثیرا من ا�حداث و ا�سماء، لکن أیًضا

مـداخل القـرن    ة التاریخیة العصـیبة مـع  ن هذه المرحللتخرج إیطالیا م. �رث العصور القدیمة
کبـر قـدر   السیاسیة المتنازعة فیما بینها بغرض الحصول علـی أ  الحادي عشر تتقاسمها القوى

  .من السیادة علی المجال، و السیطرة علی بقیة القوى في شبه الجزیرة ا�یطالیة

لروما و إیطالیا تحدید نقطة النهایـة   من الصعب بالنسبةفو إذا أردنا أن ننطلق من البدایة،     
کتـاریخ فاصـل    )م 476(اعتماد الکثیر من المؤرخین لتاریخ  من رغمعلی الللعصور القدیمة، و 

، إFّ أن إیطالیا لم تتجرد في الواقع من کل سوابقها، عندما انتقل الحکم من )1(بین المرحلتین
    أودواکـر  ترومن للجیش ا�مبراطوري هوا�مبراطور إلی شرعیة مطلوبة من طرف قائد بربري م

)Odoacre(F نقطاع العنیف حصلFحًقا، لیس مع موجة الهجمات الجرمانیة خـ5ل القـرن   ؛ فا
Fسـترداد التـي   می5دي، و لکن نتیجة حروب توالت لسبعین سنًة بدایة من حروب االالخامس 

ا�ولـی مـن اFحـت5ل    إلـی غایـة اکتمـال المرحلـة     ) م 535ابتـداًء مـن   (قادها جوسـتینیان  
  .)2()م 605(اللومباردي �یطالیا 

مع ذلك F یمکن التغاضي عن دور الهجمات الجرمانیـة علـی ا�مبراطوریـة الرومانیـة، فـي          
تغییر الصورة العامة �یطالیا و روما، فقد عرفت إیطالیا خ5ل القرن الخامس، عدا عـن ظروفهـا   

بسـبب هجمـات البرابــرة              بـالتراجع، عرفـت اختبــاراتٍ  العامـة التـي F یمکـن إFّ أن نصــنفها    

                                      
ُتجمـع علـی اعتبـار     الرومانیـة أغلب المراجع التي تتناول التاریخ ا�وروبي الوسیط أو تارخ ا�مبراطوریة     ....1

الذي انتهت فیه وFیة آخر إمبراطور روماني في الغرب، حًدا فاص5 بین عصرین لکل منهمـا  ) م 476(تاریخ 
  :للمزید راجع. سماته الخاصة

Bourgin . G, Histoire de L’Italie, 3eme Ed, Paris : Presses Universitaire de L’Italie, 1964,    
p 8. 
2. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, L’Italie au Moyen Âge  ve – xve siècle, Paris : 
Hachette Livre, 2002, p 5.  
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و کانـت  . العسکریة المرتبطة أساًسا بالدفاع عن أم5ك ا�مبراطوریـة  –و اFضطرابات السیاسیة 
   )1(.أکثر هذه الهجمات سوًءا تلك التي نجمت عن دفعة الهون

لضـربات المت5حقـة لهجمـات    في الحقیقة، کان الهیکـل الوقـور للعـالم الرومـاني ینهـار با         
ترکت أثرها علی سکان ا�مبراطوریـة؛  ) م410 (فاستباحة روما من طرف ألریك سنة  )2(البرابرة

أن نور العالم قـد انطفـئ و أّن العـالم کلـه انهـار       Dکتب القدیس جیروم یصف الوضع معتبًرا، 
   )C )3.بسقوط مدینة واحدة

ا�خیرة من عمر ا�مبراطوریة الغربیة، یشـیر إلـی الضـعف    و اFط5ع علی حولیات الفترات     
ا�مبراطوریـة أصـبحت غیـر     الذي کان علی جمیع المستویات العسکریة و المالیـة، حتـی أنّ  

أما الوضعیة السیاسـیة فکانـت غیـر مسـتقرة، إذ مـع       .)4(قادرة علی مقاومة أضعف المهاجمین
�ن ا�باطرة کانوا قد توقفوا عن ا�قامة ) Ravenne(الوقت انتقلت السلطة السیاسیة إلی رافینا 

  )Sénat.()5(في روما التي ظلت مدینة السیناتو

  

                                      
لyمبراطوریـة و هـو حـال القـوط      محرکة الهون الشعوب الجرمانیة نحو الغرب، و أدت إلی دخوله دفعت. 1

و کذلك الوندال الـذین  ). م  410(الذین سلبوا روما تحت قیادة ملکهم أFریك في ) م 374-376 ( الغربیین 
اجتازوا الراین و سیطروا علی غاF ثم استقروا نهائًیا في شمال إفریقیا، مفقدین روما أحد أهم مخازن القمح 

)       م  455( و کانوا قـد سـلبوا رومـا فـي     ) م  476-477 (خاصتها، کما استولوا علی سردینیا و صقلیة مؤقًتا 
. هـا إیطالیـا فـي القـرن الخـامس     ن أن تقاومه إمبراطوریة الغرب التـي مثلت و تهدیدهم کان أکثر خطورة م

& Delumeau . J . P                                  :للمزید راجع  Heullant-Donat . I, op.cit, pp 5,6. 
2. Bourgin . G, op. cit, p 7.                                                          
3. Bechard . F, Droit Municipal au Moyen Age, Paris : Durand Libraire – Editeur 1861, 

Tome 1, p 272. 
ولـد �سـرة رومانیـة غنیـة               :  ]م  420أو 419بیت لحم  –م 347دلماشیا  [)St Jérôme(القدیس جیروم  • 

مـن ا�رامیـة          ) ا�ناجیـل  ( للکتـاب المقـدس   و متدینة، أحد آباء الکنیسة الغربیة، و هو الذي أعد ترجمـة  
  :للمزید راجع. و له العدید من ا�عمال في الدیریة)  Vulgate (و العبریة إلی ال5تینیة 

Le petit larousse illustré 2011, Paris: 2010, p 1427.  
4. De Sismondi . S, Histoire des République Italiennes du moyen Age, Paris : Furne et Ce 

Libraires – Editeurs, Treuttel et Wurtz Libraires,1840, Tome 1, p 23.  
5. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit, p 5. 
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أصبحت العناصر البربریة المترومنة بارزة في اللوحة السیاسیة، فالسـلطة کانـت بیـد قـادة         
�خیرة من عمر ا�مبراطوریة کانت دمویـة فـي الغالـب، أیـن تـولی      الجیش، و العشرون سنة ا

و ذلـك فـي    )1(.نین و المعزولین من طرف القادة العسکریین البرابـرة لسلة من ا�باطرة المعّیس
   )2(.حالة من صمت الشعب و السیناتو، و غیاب شخص قادٍر علی إیقاف قادة الجیش بحزم

ممثلـة فـي    -علی رأي سیسموندي، تدفعنا هذه ا�وضاع ل5عتقاد بأن ا�مبراطوریة الغربیة     
یة بائسة لدى قلة من الشعب البربري، و لیس حاکمـة الغـرب    عإقطا Dلم تکن سوى  – إیطالیا

   )C)3.أو حتی ا�مة التي ورثت اسم و حضارة روما

مـن بـانوني                 )  Orestes( الفوضی قام أحـد أشـراف الرومـان و هـو أوریسـت      هذه في ظل     
)Panoniaa (  ــوس أوغوســطولوس ــه رومیل مکــان )  Romulus Augustulus( بتثبیــت إبن

لکـن   )4(.)م 475(الذي قام بخلعه، و ذلك سنة )  Julius Nepos( ا�مبراطور  یولیوس نیبوس 
دید الذي أعلـن جنـوده نهایـة حکمـه و اسـتبداله بحـاکم       �مر لم یدم طوی5 لyمبراطور الجا

اطـوري، سـیلقب   بربري هو أودواکر، لیمحی إسم ا�مبرراطور من طرف مغتصب للعرش ا�مبر
   )6(.م 476أوت  23، في )5(بملك إیطالیا

اFعتقاد بأن السقوط النهائي لyمبراطوریـة الرومانیـة فـي إیطالیـا کـان       مع ذلك من الخطإ    
عنیًفا؛ ما حصل في الواقع، أن رومیلوس أو غوسطولوس أعلن استقالته أمـام مجلـس الشـیوخ      

النیابیة وفًدا إلی إمبراطور الشرق زینون یخبره بـأن  و ذلك تحت أمر أودواکر، لترسل الجمعیة 
 مهابة عاهل واحد کافیة Dاستمراریة ا�مبراطوریة في  إیطالیا، أصبحت  أمًرا  غیر منتظر، �ن 

Cلحمایة الشرق و الغرب 
فـي تبعیـة إیطالیـا لyمبراطوریـة      ، و في ذلك طلب صریح بالرغبة)7(

                                      
1. Bourgin . G, op.cit, p 7. 

   .163، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . کانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمان
2. De Sismondi . S, op.cit, p 24.  
3. Ibid, p 24.  
4. Delumeau . J . P &  Heullant-Donat . I, op.cit, p 6. 

   .88 ، ص4، مج 1، مرجع سبق ذکره، ج ولولولول    دیورانتدیورانتدیورانتدیورانت
5. De Simondi . S, op.cit, pp 21,22. 
6. Bourgin . G, op.cit, p 8.  
7. Nys . E, Les origines du Droit Intrnational, Paris : Thorin & Fils, Bruxelles : Alfred 
Castaigne, 1894, p 13. 
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مجلس الشیوخ؛ فکثیر من الناس أثناء تلك ا�حـداث لـم    و هذه کانت نظرة. الرومانیة الشرقیة
 )1(.في ا�مر سقوًطا لروما، بل علی العکس اعتبروا أن هناك فرصـة لتوحیـد ا�مبراطوریـة    اوَرَی

ووجدت البابویة نفسها ملزمة باFعتراف �ودواکر بالسلطة علی إیطالیا، و التسـلیم لyمبراطـور   
   )2(.زینون بکونه الحاکم الشرعي لyمبراطوریة

نخـراط فـي الجهـاز    لکـًا سـوى علـی جماعتـه، فقـد سـعی ل5      أودواکر، الذي لم یکن م أما    
مجلـس الشـیوخ و الظهـور کممثـل      السیاسي و العسـکري الرومـاني، و عمـل علـی اسـتمالة     

فالسـیناتو کـان   : لذلك فقد ظلت مظاهر الفترة السابقة موجودة )3(.�مبراطور الشرق في إیطالیا
    )4(.ینعقد من حین �خر، و ا�سر النبیلة و کبار الم5ك لم یفقدوا ما کان لهم من نفوذ و سلطة

    )4(.سلطة
تأثیره کان موجًزا، و هو نفسه لم یکن لکن أودواکر لم یهنأ طوی5 بمنصبه في إیطالیا، ف    

بالنسبة لyمبراطور زینون، سوى ما تبقی من الحلول، فقبله علی مضض، و لما أراد إبعاد خطر 
القوط الشرقیین الذي بات یحیق بالقسطنطینیة، أغراهم بالذهاب إلی إیطالیا، و شجع ملکهم 

عن   استق5له یوطد  بدأ  الذي   کرأودوا من  الملك   انتزاع علی )  Théodoric(  ثیودوریك
   )5(.ا�مبراطوریة الشرقیة

هزی5ً في ا�صل، تحت ضـربات القـوط    مملکة أودواکر، التي کانت بناًء و سرعان ما تهاوت    
استطاع الغـزاة الجـدد وزعـیمهم تحطـیم     ) م 489-493( الشرقیین، و في غضون أربع سنوات

                                      
  . 89، 88، ص 4، مج 1، مرجع سبق ذکره، ج ولولولول دیورانتدیورانتدیورانتدیورانت    .1
  .25، مرجع سبق ذکره، ص صبرة عفاف سیدصبرة عفاف سیدصبرة عفاف سیدصبرة عفاف سید. 2

حاول أودواکر إکساب حکمه شرعیة فراسل ا�مبراطور البیزطي زینون من خ5ل مبعوثي السیناتو الذین  •
لتماس الشرقي و الغربي، و قدموا ا: طرینهة نظرهم في اعتباره امبراطوًرا علی الشعرضوا علی ا�مبراطور وج

أودواکر من ا�مبراطور أن یمنحه رتبة البطرقیة و أن یعهد إلیه بإدارة شؤون إیطالیا، فما کان مـن زینـون   
  :للمزید راجع. إFّ أن استجاب لطلبه و اعترف به حاکًما علی إیطالیا

  .  25 ، 24المرجع نفسه، ص 
3. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit, p 6.  

  .101دار النهضة العربیة، ص  :بیروتتاریخ أوروبا في العصور الوسطی، ، العریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید الباز. 4
5. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit, p 6. 

  .167مرجع سبق ذکره، ص  ،فففف. . . . کانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمان 
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إیطالیا،و اتخذ ثیودیریك رفینـا عاصـمة لـه کمـا کـان الحـال       مملکة أودواکر، و السیطرة علی 
   )1(.بالنسبة لبعض أباطرة القرن الخامس

و مثل أودواکر حکم ثیودوریك في إیطالیا ممث5ً لyمبراطـور البیزنطـي، و مـع أن سـلطته         
یحفظ ) أي الملك  rex( تفویض من إمبراطور الشرق، إFّ أّن ثیودوریك حمل لقًبا ملکًیا بکانت 

کما قدم أوراًقا رابحة لم تکن بحـوزة أودواکـر؛ فشـعبه کـان      )2(.له هیبته و سطوته أمام شعبه
 )3(.متجانًسا و أکثر عدًدا، مما جعله یقف في وضع قوي أمام مجلس الشیوخ و إمبراطور الشرق

مرکزیـة  یـت إیطالیـا بحکومـة    ِظ، َح)م 493-526( و في عهده الذي دام ث5ًثا و ث5ثین سـنة  
حتی أّن هناك من یعتبر دولة القوط الشرقیین أیام ثیودوریك أصـدق مثـاٍل عـن الـدول     . قویة

   )4(.الجرمانیة في الغرب

بذل ثیودوریك غایة جهده للحفاظ علی أسالیب الحیاة الرومانیة القدیمة خ5ل فترة حکمـه      
    لدولـة تماًمـا کمـا فـي المقاطعـات         ة ا�داریة الرومانیة في مراکـز ا فأبقی علی الهیئ )5(.الطویلة

استعان  بخدمـات  Fتینیین  أصلیین من أمثال  الفیلسوف  بیوثیـوس  و المـؤرخ    و المدن، و
   )6(.کاسیدوروس، الذین استوزرهما

  

  

                                      
  .167 ،165 ، مرجع سبق ذکره، صفففف. . . . کانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمان. 1
  .167المرجع نفسه، ص . . . . 2
  .198، ص 4 ، مج1، مرجع سبق ذکره، ج ولولولول    دیورانتدیورانتدیورانتدیورانت      

3. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit, p 6. 
  . 107، مرجع سبق ذکره، ص جججج. . . . م و باراک5ف م و باراک5ف م و باراک5ف م و باراک5ف . . . . لللل. . . . هارتمان هارتمان هارتمان هارتمان  .4

لطباعـة و النشـر             دار قبـاء ل : ، القـاهرة الفکر السیاسي ا�وروبي في العصـور الوسـطی   ،عبد الحمید رأفت عبد الحمید رأفت عبد الحمید رأفت عبد الحمید رأفت             
  .21، ص 2002 و التوزیع،

  .103 ، مرجع سبق ذکره، صجججج. . . . لللل. . . . شیني شیني شیني شیني . 5
6. Bourgin . G, op. cit, p 8. 

  .107، مرجع سبق ذکره، ص جججج. . . . م و باراک5ف م و باراک5ف م و باراک5ف م و باراک5ف . . . . لللل . . . . هارتمانهارتمانهارتمانهارتمان



 الوضعیة العامة �یطالیا و مدنها في العصور الوسطیالوضعیة العامة �یطالیا و مدنها في العصور الوسطیالوضعیة العامة �یطالیا و مدنها في العصور الوسطیالوضعیة العامة �یطالیا و مدنها في العصور الوسطی    ::::الثانيالثانيالثانيالثانيالفصل الفصل الفصل الفصل 
 

 

 

78 

و یعود الخط الذي سار علیه ثیودوریك في سیاسته إلی التکوین ا�ولي الذي حصـل علیـه       
، أیـن  )1(زنطیة، حیث أرسل في صغره لیکون رهینـة بیـد القسـطنطینیة   في ا�مبراطوریة البی

القانون ونظم الحکم الرومانیة، التي کانت في نظره بمثابة مثل أعلـی   شّب علی تقدیر الثقافة و
لکن هذا التکوین لم یمنعه من المزاوجـة بـین الـنظم الرومانیـة و الـنظم       ) 2(.یجب اFقتداء به

ه لحکم إیطالیا، ثم صقلیة، إفریقیا و غاF التـي اتسـعت منـاطق نفـوذه     الجرمانیة أثناء ممارست
    )3(.إلیها في القرن الخامس

کان ثیودوریك ملًکا إزاء کل من جیشه و شعبه، و ظهر دائًما بهویته القوطیـة، کمـا اعتمـد        
وغوطیة، کـان  را�سـت  النخـب  بقیـة  ثـل م الخارجیـة، و  سیاسته الجرماني في  التضامن  علی

حا مـع الرومـان   بـالموازاة، کـان متسـام    و )4(.ثیودوریك مسیحًیا لکن علی المذهب ا�ریوسـي 
                و قـام بإنشـاء أخـرى علـی نفـس        المبـاني العمومیـة و القنـوات   الکاثولیك، کمـا هیـأ و رمـم    

   )5(و تنظیم ا�لعاب و المسرح مالتعلی و تکفلت الحکومة في عهده بدفع مصاریف  طابعها،

      ) ا�ریوسـیة  ( بالنسبة للمسألة الدینیة ظهر اهتمام ثیودوریـك فـي التوفیـق بـین مذهبـه          
مـن خـ5ل حرصـه علـی إظهـار اFحتـرام       ) الکاثولیکیة ( و مذهب رعایاه من ا�ثناسیوسیین 

ا و معاملتهم معاملة حسنة، و إتاحة حریة العبادة �ساقفة شمال إیطالیـ  جال الدین الکاثولیكلر
                                      

بـن الملـك ثیـودمیر    م یتجاوز السابعة من عمره، �نه الدى القسطنطینیة، و هو لأِخذ ثیودوریك کرهینة . 1
و هو مـا جعـل ثیودوریـك    . ملك القوط الشرقیین، لضمان وFئهم بعد أن أقطعتهم ا�مبراطوریة وFیة بانونیا

الحـرب         یقضي أحد عشر عاًما في ب5ط ا�مبراطور البیزنطي، ما أکسـبه فطنـة و ذکـاًء، کمـا َحـِذَق فنـون       
عترف به ا�مبراطـور لیـو ا�ول کملـك علـی     و بعد وفاة أبیه ا. یتعلم الکتابةأن�ه لم من رغم علی الو الحکم، 

  :القوط الشرقیین، لیرسل به زینون إلی إیطالیا أم5ً في إعادتها لحکم البیزنطیین، للمزید راجع
  . 197، ص 4، مج 1 ، مرجع سبق ذکره، جدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول

De Sismondi . S, op.cit, p 27.     
   . 167 ، مرجع سبق ذکره، صفففف. . . . کانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمان. 2

  .107 ، مرجع سبق ذکره، صجججج. . . . و باراک5ف و باراک5ف و باراک5ف و باراک5ف . . . . مممم. . . . لللل ....هارتمانهارتمانهارتمانهارتمان            
3. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit, p 7.   
4. Ibid. 
5. Ibid.  
  Bourgin . G, op. cit, p 9.                                                                

  :عن إص5حات ثیودوریك في إیطالیا، راجعللمزید و • 
   198-200 .، ص4، مج 1، مرجع سبق ذکره، ج  دیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول 
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حیث یترکز شعبه با�ضافة إلی محاولته تخفیف حـدة الشـقاق و النفـور النـاتج عـن انتخـاب       
، )2( Cکممثل للعدالة  Dو هذا ما جعله یعرف من طرف الشعب و الکنیسة  )1(.الباباوات في روما

   )3(.و بشدة للزواج المختلط أّنـه منع بإرادته انصهار ا�جناس برفضه من رغمعلی ال

 -فـي الواقـع   -ن سیاسة ثیودوریك في منع الزواج المختلط، و اخت5ف مذهبه الدینيلم تک    
السبب الوحید في توتر الع5قات بینه و بین ا�مبراطوریةالبیزنطینیة فیما بعـد، و إّنمـا کانـت    

قلبها إیطالیا، یقودها القـوط  : طموحاته في توسیع نفوذه، و رغبته في تأسیس مملکة جرمانیة
الغرب، أکثر ما أزعج ا�مبراطور البیزنطي، خاصة بعـد اتبـاع ثیودوریـك لسیاسـة     و تشمل کل 

لملـك   بنتـه ا و تـزویج  مـن أخـت کلـوفیس ملـك الفرنجـة،      الدبلوماسـیة بزواجـه   المصـاهرة  
أما السکان ا�یطالیون، و بالرغم من کل محاوFته للتوفیق بینهم و بین شعبه،  )4(.ینالبرجاندی

صـالح الجـیش السـتروغوطي     بمقدورهم  التغاضي  عن ضریبة انتـزاع ا�رض ل إFّ أّنـه لم یکن 
      )5(.عن ا�ریوسیة من جهة أخرى، إذ کانت تعد بالنسبة لهم هرطقة دینیة من  جهة، و

یبدأ بعض من أعضاء مجلس الشیوخ في التقرب مـن بیزنطـة �عـادة     )م 518( سنة و بعد    
مـوت   دسعیهم في دفـع بیزنطـة نحـو الغـرب بعـ      لیتعزز )6(.يالطابع الروماني للمیدان ا�یطال

ثیودوریك، ذلك أّنـه وصل إلی عرش إیطالیا عدد من ا�مراء الضعاف الذین لم یکن بمقـدورهم  
في النصف ا�ول مـن   واجهة جیوش جوستینیانالناشئة في م اظ علی استق5ل مملکتهمالحف

  ) 7(.القرن السادس المی5دي

وضی السیاسیة و اFضطهاد الدیني اللذین عرفتهما دولة القوط الشرقیین بعـد  لم تکن الف و    
، فهدف جوستینیان کان استرداد الهیمنة ا�مبراطوریـة  )8(موت ثیودوریك سوى ذرائع للتدخل

                                      
  .73دار المعرفة، ص : ، القاهرةالمجتمع ا�وروبي في العصور الوسطی، العدوي إبراهیم أحمدالعدوي إبراهیم أحمدالعدوي إبراهیم أحمدالعدوي إبراهیم أحمد. 1

2. Pirenne . H, Histoire de L’Europe des Invations au XVIe siècle, op.cit, p 9.   
3. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit, p 7. 
   Bourgin . G, op. cit, p 9.                                                             

  .169سبق ذکره، ص  ، مرجعفففف. . . . کانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمان. 4
    .171المرجع نفسه، ص . 5

6. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit, p 8.  
  .   107 ، مرجع سبق ذکره، صجججج. . . . باراک5ف باراک5ف باراک5ف باراک5ف     م وم وم وم و. . . . لللل. . . . هارتمان هارتمان هارتمان هارتمان . 7

8. Pirenne . H, Histoire de L’Europe des Invations au XVIe siècle, op.cit, p 16. 
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 -533(ثم إن النجاح الذي حققه أتباعه فـي أقـل مـن سـنة      )م 395(التي کانت قبل انشقاق 

     )1(.شجع ا�مبراطور في السعي ل5سـتی5ء علـی إیطالیـا    ،بالقضاء علی مملکة الوندال) م  534
عهد جوستینیان إلی قائد جیوشه بلیزاریوس باسترداد إیطالیا من القـوط  ) م 535(في سنة و 

   )2(.الشرقیین

دامـت مـا   و الحرب التي بدأها بلیزاریوس و واصلها نرسیس أدخلت إیطالیا مرحلـة دمویـة       
   یفوق العشرین عاًما، قضی فیها القوط الشرقیون الثماني عشرة سنة ا�خیرة من عمـر دولـتهم  

لتصـبح إیطالیـا،    )3(.فـي مواجهـة البیـزنطیین    -ربع و ستین سـنة و التي لم تدم �کثر من أ -
   ، بموجب هذه الحرب، جزًءا من ا�مبراطوریة البیزنطیة، لکنها کانت قد منیت بخسـائر فادحـة  

و الوبـاء و المـزارع   سوداویة في المرحلة التـي تلـت الحـرب؛ یمیزهـا القحـط      صورة بو ظهرت 
تستغرق إیطالیا وقًتا طوی5ً قبل أن تعید تشـکیل نفسـها کمقاطعـة عادیـة فـي      و  )4(.المخربة

رة رومانیة هذه ا�خیرة التي سعت لیرجع المتوسط مرة أخرى بحی )5(.إمبراطوریة جوستینیان
أوکلت إدارة المقاطعـات المسـتردة فـي الحـوض الغربـي       �حرى بیزنطیة، عندمارومانیة أو با

  )6(.للمتوسط، بما فیها روما إلی ا�کسیراخ و الدوقات

                                      
1. Bourgin . G, op. cit, p 9.  

   . 133، مرجع سبق ذکره، ص تاریخ أوروبا في العصور الوسطی، العریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید الباز. 2
3. De Sismondi . S, op.cit, pp 27,28.  

ووقف فیها أسقف و سکان إیطالیا مع البیـزنطیین متخلـین عـن     بـالحرب القوطیة، عرفت هذه المواجهة• 
  .190 ،189، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . کانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمان :د راجعللمزی. حکامهم القوط �ریوسیتهم

  :و عن الحرب القوطیة و تناوب النصر بین البیزنطیین و القوط و نتائجها علی إیطالیا، راجع
  .136 -133سبق ذکره، ص  مرجع ، الوسطیتاریخ أوروبا في العصور ، العریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید الباز

   .105 ،104 ، مرجع سبق ذکره، صجججج. . . . لللل. . . . شیني شیني شیني شیني . 4
5. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit, p 9.  
6. Pirenne . H, Histoire de L’Europe des Invations au XVIe siècle, op.cit, p 16. 

موظف ذو رتبة عالیة حکم في إیطالیا و في إفریقیا لصالح ا�باطرة البیزنطیین : ] Exarque [ا�کسیراخ ا�کسیراخ ا�کسیراخ ا�کسیراخ • 
للمزیـد   .في الکنیسة الشرقیة تعنی بالقضـاء الکنسـي   في الجانب الدیني علی رتبة أسقفیةو العبارة تطلق 

                                                       .Le petit Larousse illustré 2011, op.cit, p396       :راجع

للمزیـد  . حاکم الدوقیة، لقب خاص بالنب5ء و حامل هذا اللقب هو ا�کثر رفعة بعد ا�میر :]    Duc    [الدوق الدوق الدوق الدوق • 
                                                                                      .Ibid, p 339 :            راجع
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و ما نتج فعلیًا عن سیاسة استرداد إیطالیا، التي سهر علی تنفیذها ا�مبراطـور جوسـتینیان       
القوط الشـرقیین ضـمانها    ي کان بإمکانهو التشتت و غیاب الوحدة السیاسیة عن إیطالیا و الت

    مقدرة علی استیعاب التقالید و نظـم الحکـم الرومانیـة      لو  أنهم ظلوا، �نهم کانوا أکثر البرابرة
  )1(.خاصة في عهد ثیودوریك ،ترموها بالفعلو الذین اح

ا�مبراطـوري  و کان الغیاب المتواصل لوجود قوة سیاسیة موحـدة �یطالیـا بشـغور العـرش         
ستقرار في إیطالیا، رغم الجهـود البیزنطیـة   رمانیة نحو التسابق للسیطرة و اFدافًعا للعناصر الج

إذ انساحت قبائل أکثر همجیة إلی إیطالیا کما هو  )2(.المکثفة للسیطرة علی أجزاء کثیرة منها
کارثة علی الـب5د   حال ا�لماني و الفرنجة و البرجندیین، الذین شکل صراعهم مع البیزنطیین

و سکانها، لما حصل من المذابح البشریة و الخراب و غیاب ا�من و اضمح5ل مختلف المظاهر 
   )3(.الحضریة للمدن ا�یطالیة

و ما ت5ها من نتـائج، لـم یعـد    البیزنطیة و بعد المحنة التي مرت بها، أثناء حرب اFسترداد     
قوعهـا  ها من أي خطر یحیـق بهـا، و هـو مـا یسـر و     لدى إیطالیا من الوسائل ما یکفي لحمایت

هذا الشعب الجرماني الذي یعتقد أن موطنه ا�صلي کان الب5د  )4(.بسهولة في ید اللومباردیین
و فـي  الب5د اFسکندنافیة، و الذي استقر لمدة جنوب البلطیق، ثبت وجوده فـي عهـد متـأخر    

)  Norique(  و نوریـك )  Pannonie( فـي بـانوني   ) م 546( و سـنة  ) م 527( موجتین سنة 
  ) 5(.داخل حدود ا�مبراطوریة الرومانیة

أو بتحـالف معهـم، نجـد اللومبـاردیین ینـدفعون       و سواٌء بضغط من ا�فار الذین یجاورونهم     
مصطحبین معهم مجموعات من الشعوب القاطنة فـي  ) م 568( غازین نحو شمال إیطالیا سنة 

  ن بلغوا في المجمل أکثر ـأوروبیة، الذی -ب السهوب الهندوعوـدانوب من الجرمان و شـسهل ال

                                      
،           1994دار المعرفــة الجامعیــة، : یة، ا�ســکندرتــاریخ ا�مبراطوریــة البیزنطیــة، الشــیخ محمــد مرســيالشــیخ محمــد مرســيالشــیخ محمــد مرســيالشــیخ محمــد مرســي .1

   . 51، 50ص 
   .  31 ، مرجع سبق ذکره، صصبرة عفاف سیدصبرة عفاف سیدصبرة عفاف سیدصبرة عفاف سید    .2
   . 51مرجع سبق ذکره، ص  تاریخ ا�مبراطوریة البیزنطیة،، الشیخ محمد مرسيالشیخ محمد مرسيالشیخ محمد مرسيالشیخ محمد مرسي    .3
   . 34 ، مرجع سبق ذکره، صصبرة عفاف سیدصبرة عفاف سیدصبرة عفاف سیدصبرة عفاف سید    .4

5. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit, p 9.  
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  )1(.ألف شخص انتشروا بعد دخولهم �یطالیا في سهل البو )200(مائتي من 

ــاردیین                       ــادرة علــی رد الهجــوم المفــاجئ للومب ــم تکــن القــوة البیزنطیــة فــي إیطالیــا ق ل
جیوش لصد الخطر اللومباردي، لذا اختار البیزنطیون و ا�مبراطوریة لم تکن قادرة علی إرسال 

اللجوء إلی المدن المحصنة بدل خیار المقاومة، لکن هذه المدن لم تصمد و سـقطت الواحـدة   
      )2(.و و لم یمض عام علی دخولهم �یطالیـا لینتشر اللومباردیون علی سهل الب تلو ا�خرى،

خضـاع بافیـا   ثـم إ  )3()م 570( لی می5نو عـام  و یستمر زحفهم إلی غایة فرض سیطرتهم ع    
شـبه    و في ظرف خمس سنوات استولوا علی غالبیة )4(.بعد حصار طویل و اتخاذها عاصمة لهم

   )5(.الجزیرة باستثناء جنوة، رافینا، روما و نابولي

 و لم  یکن  لمقتل  ملکهم  ألبوین  تأثیر علی حرکة  توسعهم  و قوتها، حیث واصل زعماء    
قبائلهم التفوق علی القوات البیزنطیة الضـعیفة، و امتـدت توسـعاتهم نحـو العمـق مـن شـبه        

ثم مدوا  )6(.ولیتو في الوسطا و علی مقاطعة سبالجزیرة، فسیطروا علی قسم واسع من توسکانی
م مـن  ـذلك امتـدت دولتهـ  ـمدوا نفوذهم إلی غایة الجنوب بالسیطرة علی مقاطعة بنیفیتو، و ب

  )7(.غایة المناطق المجاورة لروما ال ا�لب إلیـجب

                                      
نتیجة لعدم قدرتهم علی مواجهة ا�فار جیرانهم، و بین  إیطالیاهناك اخت5ف فیما إذا کان انسیاحهم نحو . 1

مع شعب ا�فار لتحقیق عبور هادئ إلی ) Alboin( من یعتبر أن ا�مر جاء نتیجة لمفاوضات ملکهم ألبوین 
  :للمزید راجع. جاحإیطالیا مع اشتراط ضمان العودة في حالة عدم الن

Pirenne . H, Histoire de L’Europe des Invations au XVIe siècle, op.cit, p 17. 
Delumeau . J . P &  Heullant-Donat . I, op.cit, pp 9, 10. 

   .110ص  ،1976دار النهضة العربیة، : ، بیروتتاریخ أوروبا في العصور الوسطی، عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح. 2
Pirenne . H, Histoire de L’Europe des Invations au XVIe siècle, op.cit, p 17. 

   . 130، مرجع سبق ذکره، ص عمران محمود سعیدعمران محمود سعیدعمران محمود سعیدعمران محمود سعید. 3
   .  110، مرجع سبق ذکره، ص تاریخ أوربا في العصور الوسطی ،عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح. 4

5. Bourgin . G, op. cit, p 10.  
) م 601( استولی اللومباردیون علی فیرونا و می5نو و فلورنسـا و بافیـا، و فـي عـام     ) م 573( بحلول سنة • 

  :للمزید راجع. علی کرمونا و منتوا)م 603( استولوا علی بادوا و في 
   . 209، 208، ص 4، مج 3، مرجع سبق ذکره، ج دیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول

   .110 سبق ذکره، ص، مرجع تاریخ أوربا في العصور الوسطی، عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح. 6
7. De Sismondi . S, op.cit, p 29.  
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أصبح المجال الجغرافي ا�یطالي مع بدایة القرن السابع مقتسـًما بـین نفـوذ اللومبـاردیین               
و البیزنطیین حیث ظل البیزنطیون في المناطق الساحلیة و حـافظوا علـی المـوانئ و المـدن     

بینمـا   ي،البحریة في الحوض المتوسـط التجاریة البحریة، و هو ما کفل لهم استمرار سیادتهم 
سیطر اللومباردیون علی شمال و قلب شبه الجزیرة، و بذلك عزلـوا الـدوقیات التابعـة لبیزنطـة     

فأصبحت ا�م5ك البیزنطیة في شبه الجزیرة متناثرة یصعب اFتصال بینهـا   )1(.بعضها عن بعض
         جهـد جوسـتینیان نفسـه    سوى عن طریق البحـر، و بـذا حطـم اللومبـاردیون الوحـدة التـي أ      

   )2(.في إحیائها د�رات دولتهو ُمق

دولة اللومباردیین مملکة مرکزیة الحکم، إّنما انقسـمت إلـی دوقیـات بلـغ عـددها       م تکنل    
حوالي خمسة و ث5ثین دوقیة، کان لهـا موقفهـا السیاسـي المـؤثر علـی الملکیـة اللومباردیـة               

  )Bénévent .()3(و بینفیتو ) Spoléte(حضوًرا سیاسًیا دوقیتا سبولیتو و کانت أکبرها و أقواها 

.()3(  

و في إطار التنافس بین الدوقیات اللومباردیة، سعت کل واحدة منها للحصول علی أکبر قدر     
، و هو ما تحکم في سیاسة اللومباردیین التوسعیة، حتی بعد اسـتقرارهم  )4(من أم5ك الدومین

لهدف من توسعاتهم هو الحصول علـی إقطاعیـات جدیـدة عبـر إیطالیـا      شمال إیطالیا، فکان ا

                                      
و قد فصل الحویري ).  x( ص )  x( أنظر الخریطة السیاسیة �یطالیا مع بدایة القرن السابع، الملحق رقم . 1

  :للمزید راجع. في ممتلکات الطرفین بذکر المدن و ا�قالیم التي خضعت لهما
 ،1986 دار المعارف،: ، القاهرة1 ، ط568-774في التاریخ و الحضارة اللومباردیون ، الحویري محمود محمدالحویري محمود محمدالحویري محمود محمدالحویري محمود محمد

      . 81، 80ص 
،  الع5قات السیاسیة و الکنسّیة بین الشرق البیزنطي و الغرب ال5تیني في العصور الوسـطی ، ، ، ، زیتون عادلزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادل. 2

   .    95، ص1980دار دمشق للطباعة و النشر، : ، دمشق1ط 
    .131، مرجع سبق ذکره، ص محمود سعیدمحمود سعیدمحمود سعیدمحمود سعید    عمرانعمرانعمرانعمران. 3
یقصد به کل أم5ك السید ا�قطاعي مـن أراٍض و ضـواح، تقسـم إلـی قسـمین، ینتفـع السـید                : الدومینالدومینالدومینالدومین. 4
) Lord  ( أو المالك )dominus  (    بأحدهما و یوزع الثاني کحصص بین الف5حین مقابل ما یؤدونـه لـه مـن

خدمات في أرضه، کما یتبعونه تبعیة مطلقة ازدادت مع الزمن لتصبح سلطة السید حائ5ً بین أهل الدومین 
للمزیـد عـن أمـ5ك الـدومین و سیاسـة      . و کان الدومین محلي و ملکي و إمبراطوري. و الحکومة المرکزیة

  : اللومباردیین التوسعیة للحصول علی المزید من ا�قطاعیات الملکیة راجع الملوك
  . 109-122، مرجع سبق ذکره، ص جججج. . . . م و باراک5ف م و باراک5ف م و باراک5ف م و باراک5ف . . . . لللل. . . . هارتمان هارتمان هارتمان هارتمان 
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اللومباردیة، و �ّن الب5ط الملکي کان ا�دارة الوحیدة و العامة التـي یقـع علـی عاتقهـا إعـداد      
القاعدة اFقتصادیة التي تقوم علیها سیادة الدولة سـواٌء بزیـادة السـلطة العامـة أو ا�قطاعیـات      

) م Liutprand  ) (736-712( ردیین کانوا قد رجعوا في عهـد لیوتبرانـد   الملکیة، فإن اللومبا
أحد أشهر ملوکهم إلی سیاسة التوسع ا�قلیمیة بإعـادة غـزو مملکـتهم ذاتهـا، بعـدما عرفـت       

  )1(.إیطالیا فترة طویلة من السلم و استقرار ا�وضاع

جانه، لینحصـر الوجـود   استطاع لیوتبراند تقلیص ا�قطاعیات و توحیـد إیطالیـا تحـت صـول        
کبر المقاطعات التي ظلـت تحـت الحکـم    ول رافینا مقر ا�کسیراخ و مرکز أالبیزنطي آنذاك ح

الجنـوب مـن دوقیتـي     نابولي و الجزء الذي یمتـد إلـی   إلی با�ضافةو دوقیة روما،  البیزنطي،
  )2(.سبولیتو و بینفیتو اللومباردیتین

کانت فعلیا تحت حکم  لکنها بالخضوع �باطرة القسطنطینیة،روما التبعیة لبیزنطة اختارت     
الباباوات الذین أخذوا من أباطرة الشرق أو من ممثلیهم في  رافینا  إثبات  انتخابهم، و خضعوا 

ما ازداد نفوذ البابویة و سلطانها السیاسي حتی صارت واحدة من  لکن سرعان )3(.لدفع الضرائب
یطالیا إلی جانب اللومباردیین و البیزنطیین و من دFئل ازدیـاد  القوى السیاسیة الحاکمة في إ

      نفوذها تضاعف الممتلکات الکنسیة في إیطالیا و التـي شـکلت مـورًدا مالًیـا ضـخما للبابویـة،       
  )4(.و منحتها في الوقت نفسه نفوًذا مادًیا و معنوًیا في الب5د

                                      
    .  117 ،112 ، صذکره، مرجع سبق جججج. . . . م و باراک5ف م و باراک5ف م و باراک5ف م و باراک5ف . . . . لللل. . . . هارتمان هارتمان هارتمان هارتمان . 1

2. Bourgin . G, op. cit, p 11.  
   Pirenne . H, Histoire de L’Europe des Invations au XVIe siècle, op.cit, p 17.              
3. Nys . E, op.cit, p 16.  

    .115، مرجع سبق ذکره، ص تاریخ أوربا في العصور الوسطی، عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح. 4
من ا�سباب التي عجلت بتفوق البابویة في في امت5ك ا�قطاعات و تأطیر السکان، أّن صغار م5ك ا�راضي • 

في إیطالیا بحثوا في ظل الفوضی الناجمة عن صراع البیزنطیین و اللومبارد عن سلطة قویة یدخلون تحـت   
و یتعـزز  . ل علـی الحمایـة و ا�مـن   حمایتها، فلم یجدوا غیر الکنیسة، التي سلموها أراضیهم مقابل الحصـو 

موقف البابویة أیضا بتولي جریجوري ا�ول الکبیر منصب البابویة، و الذي سـخر کـل جهـده �حـراز وضـع      
مستقل و آمن للبابویة في إیطالیا، ثم سعی �قامة ع5قات مع الکنائس في الـب5د الجرمانیـة لیضـمن وFء    

   .116 ، 115، المرجع نفسه، ص عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح: جعللمزید را. العالم المسیحي �سقفیة روما
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ومبـاردي  ث السیاسیة عندما یشتد الخطر اللو تتضح معالم وجود البابویة علی مسرح ا�حدا    
کـان قـد   ) م Astolphe  ) (757-749( سـتولف  المتربص بنفوذها السیاسي، ذلك أن الملـك أ 

انـت تابعـة   ک رومـا  دوقیـة  �ن و لبیزنطـة،   فأنهی تبعیتهـا  )م 751(  عام رافینا علی استولی
  )1(.هستولف طالب بحقه في ضّم روما لمملکت�کسیراخ رافینا، فإن أ

ا�مبراطوریة البیزنطیة التي لم تعد الفاعل ا�ساسي فـي إیطالیـا   ا  فقدت رجاءها من و �نه    
، ولت البابویة وجهها شطر الغرب باتجـاه دولـة   )2(بعد مقدم اللومباردیین، و أیًضا لخ5فها معها

Cباحثة في غاF عن دعم لم یرفض  Dالفرنجة، 
هـي   مع البابویة لتبدأ دولة الفرنجة بتحالفها) 3(

  .بلعب دور في السیاسة ا�یطالیة ،ا�خرى

) Charle Martel( من شارل المطرقة) م 753( کانت البابویة قد طلبت دعم الفرنجة سنة     
لکن هذا ا�خیر رفض المجیئ �یطالیا Fهتمامه بمشاغله في غاF، و لتحالفه مع اللومبـاردیین  

و بذلك تأخر ارتباط البابویة  )4(.کري في مواجهة المسلمینالذین سبق و قدموا له دعمهم العس
بدولة الفرنجة، لکن بتهدید أستولف المباشر لروما، عـادت البابویـة ممثلـة فـي البابـا سـتیفن       

لطلب النجدة من الفرنجة، و کـانوا تحـت حکـم بیبـین     ) مStephen II ) ( 757-752( الثاني 
لملـك  خلعـه ل  بح ملك الفرنجة في نفس السـنة، بعـد  ،  الذي أص)Pépin Le Bref ()5( القصیر 

  )6(.بتزکیة من البابویة المیروفنجي

                                      
    . 210، ص 4، مج 3، مرجع سبق ذکره، ج دیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول. 1
مسـألة ا�یقونـات، و أسـبقیة الکرسـي     ( کان الخ5ف بین الطرفین بشکل أساسي حول المسائل الدینیة . 2

  : للمزید راجع). البطرسي علی بقیة الکراسي الکنسیة
      .  119-125، مرجع سبق ذکره، ص تاریخ أوربا في العصور الوسطی، عبد الفتاحعبد الفتاحعبد الفتاحعبد الفتاح    عاشور سعیدعاشور سعیدعاشور سعیدعاشور سعید

3. Bourgin . G, op. cit, p 11.   
    .  252، مرجع سبق ذکره، صفففف. . . . کانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمان. 4
    .  124، 123، مرجع سبق ذکره، ص تاریخ أوربا في العصور الوسطی ،عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح 
   . 60، مصدر سبق ذکره، ص إینهاردإینهاردإینهاردإینهارد. 5
   .253،  252، مرجع سبق ذکره، صفففف. . . . کانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمان .6
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ستولف الذي اندحر إلی بافیـا ثـم   أو واجه ) م 754(عبر بیبین القصیر جبال ا�لب في ربیع     
      زم و رضخ لشروط بیبین برد ا�مـ5ك المسـلوبة للبابویـة، لکـن أسـتولف ماطـل فـي ذلـك،         ُه

  إلی إیطالیا، ) م  756(  ةـسندعی عودة بیبین ـجدًدا و هو ما استـروما م صارـحإلی  و عادبل 

        

  )1(.و هنا کانت هزیمة أستولف قد رتبت علیه شروًطا أشد قسوة

قبل عودته إلی فرنسا منح بیبین للبابویة رافینا التي انتزعها من اللومباردیین، و کانت إلـی        
کات  بیزنطة  و  لیس البابویة، کما وضـع علـی قبـر القـدیس بطـرس      وقت  قریب  من  ممتل

ثـم تحسـنت    )2(.تؤکد علی استق5ل أوقاف القـدیس بطـرس  " هبة بیبین" وثیقة عرفت باسم 
بفضـل الـزواج   )  Didier III ( الثالـث  الع5قات بین الفرنجة و اللومباردیین فـي عهـد دیـدي   

تشکل أي خطر F علی البابویة و F علی الفرنجـة بعـد   السیاسي، و لم تعد الملکیة اللومباردیة 
  ) 3(.ضعفها و انح5لها أمام قوة ا�مارات اللومباردیة

اسـترداد  )  Désidérioأو دیسـیدریوس  ( ا یحاول الملك اللومباردي التـابع دیـدي   ملکن عند
     Fاف عتـر السلطة الملکیة علی لمباردیا و إخضاع الـدوقیات و ا�مـارات التـي رفـض حکامهـا ا

یتجـدد ظهـور    هدید اللومبـاردي للبابویـة، و معـه   یتجدد الت -ولیتو خاصة دوقیة سب -بسلطته
إیطالیا بعد استغاثة البابـا   إلی) م774( لیصل شارلمان ملك الفرنجة سنة )4(.الفرنجة في إیطالیا

                                      
   .  126 ،125، مرجع سبق ذکره، ص تاریخ أوربا في العصور الوسطی، عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح    .1
  .  256، مرجع سبق ذکره، صفففف. . . . کانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمان. 2

)     م  750( ، المغالطة الشائعة التـي ابتـدعت حـوالي    "بهبة قسطنطین " بمثابة إقرار " هبة بیبین" کانت • 
  : للمزید راجع. و روج لها في هذا القرن بالذات

Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit, p 27. 
  : ل البابویة لها، راجعو عن هبة قسطنطین و المبدأ الرادیکالي الکامن خلفها، و استغ5

  . و ما بعدها  254مرجع سبق ذکره، ص    ،فففف. . . . کانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمان
  .295، 294، مرجع سبق ذکره، ص با في العصور الوسطیوتاریخ أور، عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح

3. Bourgin . G, op. cit, p 12.  
  .126 ذکره، ص، مرجع سبق با في العصور الوسطیوتاریخ أور، عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح

  .  210، ص 4، مج 3 ، مرجع سبق ذکره، جدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول. 4
 Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit, pp 24,25.   
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 و یذکر إینهارد أن شارلمان شن الحرب ضد اللومبـاردیین فـي إیطالیـا    )1(.البابا هاردیان ا�ول
  )2(.بدافع من توسل و رجاء البابا هادریان، الذي لم یزد علی وصفه سوى بأسقف روما

في هذه المرة تدخل الفرنجة ینتهي بالقضـاء النهـائي علـی مملکـة اللومبـاردیین، لتصـبح           
!       بعد أن أخضع شارلمان، علـی قـول إینهـارد کـل إیطالیـا       )3(.لومباردیا مقاطعة تابعة للفرنجة

) Lower Calabria(في الشمال إلی ک5بریا السـفلی  )  Aosta( قها بمملکته من أوستة و ألح
في الجنوب، فکان خط الحـدود یمـر بـین بینفیتـو و ا�مـ5ك التابعـة لبیزنطـة فـي إیطالیـا          

  )4(.الجنوبیة

و إن کان تدخل شارلمان في إیطالیا قد نجح فـي إبعـاد شـبح دخـول رومـا فـي مملکـة            
  )5(.اللومباردیین، فإّنـه بالواقع قد جعل البابویة تعیش لعدة عشریات في ظل السلطة الفرنجیة

       أمــا اللومبــاردیون فــي شــمال إیطالیــا، الــذین انقطــع ملکهــم تماًمــا بــالغزو الکــارولنجي       
     فقد اختاروا الوحدة السیاسیة مع الفرنجة، لذا ظلت مملکة الفرنجة في إیطالیـا  ) م 774 -773(

لومباردیة بشکل واضح، مع استثناء إمارة بینفیتو و مقاطعاتها المنقسـمة عنهـا، التـي     -فرانکو
  )6(.ظلت مستقلة

بابویة، دفعهـا Fتخـاذ   الوضع السیاسي الجدید �یطالیا، و الذي لم یکن بمستوى طموحات ال    
خطوة حاسمة، لیس في تاریخ إیطالیا فحسب، بـل فـي تـاریخ الغـرب ا�وروبـي کلـه، خـ5ل        

                                      
1. De Sismondi . S , op.cit, pp 32, 33.  

   . 60، مصدر سبق ذکره، ص إینهاردإینهاردإینهاردإینهارد. 2
   .  210، ص 4 ، مج3، مرجع سبق ذکره، ج دیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول. 3
   .  100 ، 99 ، مصدر سبق ذکره، صإینهاردإینهاردإینهاردإینهارد. 4

5. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit, p 27. 
لقد وجدت البابویة في شارلمان حلیًفا ضمن لها الحمایة السیاسیة من أعدائها البیزنطیین و اللومباردیین • 

غدا حاکًما فعلًیا، فراح یفصل في النزاع بین و حتی من نب5ء الرومان، لکنها افتقدت فیه ا�داة الطیعة، فقد 
  :البابا و خصومه في روما، بل و حتی في انتخاب الکرسي البابوي، للمزید راجع

 Ibid, p28.  
  .27، مرجع سبق ذکره، ص عبد الحمید رأفتعبد الحمید رأفتعبد الحمید رأفتعبد الحمید رأفت

  .116 ، ص 2 ، مرجع سبق ذکره، جتوینبي أرنولدتوینبي أرنولدتوینبي أرنولدتوینبي أرنولد    .6
Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit, p 9.          
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العصور الوسطی، من خ5ل إعادة إحیاء ا�مبراطوریة في الغـرب، بتتـویج شـارلمان إمبراطـوًرا     
  . للغرب

خـذ  ه أصل فع5، �ن�ـ هذا التتویج، و إن کان في الظاهر یزید من سلطة شارلمان، و هو ما ح    
"      هبـة قسـطنطین  "البابویة هدفت مـن خ5لـه إلـی إحیـاء      علی محمل الجد فیما بعد، إF أّن

 .بعدها، و التي کان شارلمان من خ5ل سیاسته في إیطالیا قد تجاهلهـا تماًمـا  " هبة بیبین" و 
ده في محکمـة رأسـها   الذي کان في ذات الیوم یواجه التهم الموجهة ض) Leo(فأراد البابا لیو 

شارلمان، و جرت علی الطریقة الجرمانیة، أراد استرداد قدره و مکانته المتضـائلة أمـام سـلطة    
ففاجأ شارلمان و هو ینهي ص5ته عند قبر القـدیس بطـرس بـأْن وضـع التـاج       . الملك الفرنجي

العظـیم   علی رأسه، و تعالت مع هذه الحرکة صیحات رجال الکنیسةو أفراد الشـعب الرومـاني  
مانحین  )C )1مانح الس5م، له الحیاة و النصر شارل أغسطس امبراطور الرومان العظیم D: بعبارة

  )2(.م 800دیسمبر  23بذلك لقب ا�مبراطور لشارلمان في لیلة المی5د 

شارلمان علی علم بما عزم علیه البابا حسب روایة إینهارد، الذي أکد أن سـیده مـا    لم یکن    
           کان لیدخل الکنیسة حتی في یـوم العیـد لـو علـم بنیـة البابـا، فـي منحـه لقبـي إمبراطـور           

�ن زیارتــه لرومـا کانــت بغـرض تســویة أمــور   ) Emperor and Augustus( و أغسـطس   ،
     )3(.حالة اضطراب، و هو ما دفعه �مضاء فصل الشتاء بأکملـه فـي رومـا    الکنیسة التي کانت في

     و نستشف من ک5م إینهارد أن شارلمان کان علی إدراك بغرض البابـا فـي الحـد مـن سـلطته      
کمـا أن التتـویج وضـع علـی     . و هو علی ا�رجح سبب کرهه بادئ ا�مر للتتویج ا�مبراطـوري 

اه بیزنطة، حیـث F شـك �حـد فـي شـرعیة المنصـب ا�مبراطـوري        عاتقه عبًئا دبلوماسًیا تج
فبأي حق تملك البابویة ص5حیة نقل التـاج مـن أبـاطرة متـوجین، و قـد       )4(.�مبراطور الشرق

  ! ورثوا أحقیتهم في عرش قسطنطین إلی من تشاء؟

                                      
   . 259، مرجع سبق ذکره، صفففف. . . . کانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمان. 1

2. De Sismondi . S, op.cit, p 33.  
    Bourgin . G, op. cit, p 12.                                                        

    . 142-143، مصدر سبق ذکره، ص إینهاردإینهاردإینهاردإینهارد. 3
  .117، ص  2 ذکره، ج، مرجع سبق توینبي أرنولدتوینبي أرنولدتوینبي أرنولدتوینبي أرنولد    .4
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یس في إیطالیا و الرمزیة الکامنة خلف هذا التتویج أن البابویة هي مانحة السلطة الزمنیة، ل    
  .فقط، بل في الغرب کله، و بالتالي هي القادرة علی أخذها أیًضا، قیاًسا علی هبة قسطنطین

راطور جاه بیزنطة في قضیة التتویج ا�مبراطوري، اعتراف ا�مبُتدبلوماسیة شارلمان  أثمرت    
قابل إقـرار ا�خیـر   بشارلمان إمبراطوًرا علی الرومان، م) م 812(  البیزنطي میخائیل ا�ول سنة

یـة، و اعتبـار مـا حصـل فـي الماضـي                بسلطة بیزنطة علی ساحل دلماشـیا، إسـتیریا و البندق  

من انقسام ا�مبراطوریة قد تکرر، فلیس هناك سوى إمبراطوریـة رومانیـة واحـدة،    ) م  395( 

الـذي  " ومـان إمبراطـور الر " مع أن شارلمان لـم یسـتخدم لقـب     )1(.إّنما یحکمها إمبراطوران
و هو اللقـب  المعبـر   " إمبراطور و ملك الفرنجة و اللومباردیین" منحته البابویة، و اکتفی بلقب 

  )3(.إذ تکونت إمبراطوریته من ألمانیا، فرنسا و إیطالیا )2(.عن حدود سلطته و ص5حیاته بالفعل

، إذ کـان وجـود الملـوك    )4(میدانًیا، لم َیُقم الکارولنجیون سوى بمواصـلة التقلیـد البیزنطـي       
فالبنسبة لشارلمان کانت زیاراته متقطعة و سریعة، أما خلفـه لـویس   : الفرنجة في إیطالیا باهًتا

إلـی حکـم إیطالیـا مـن      )م 781( التقي فلم یذهب مطلًقا إلی إیطالیا، و هذا الوضع دفع منذ 
  )5(.طرف نائب عن الملك

المحلیون الخاضـعون لنائـب ملـك الفرنجـة، قـد       و قبل انقضاء القرن التاسع کان الموظفون    
 )6(.أصبحوا في الواقع حکاًما بالوراثة، و عادت إلی البابا سلطته علی ا�م5ك البابویة في إیطالیـا 

سمًیا فقط لبیزنطة، لم تکن تحت سلطتهم، و ا�مر بالمثل بالنسـبة  کما أن البندقیة الخاضعة ا
و بعض المدن النشطة ...) بینفیتو، سالرنو،( أم5ك البابویةلyمارات اللومباردیة إلی الجنوب من 

فلــم تکـن ممارســة   .الجنـوبي للبحــر الترانـي   مثـل نـابولي و أمــالفي الواقعـة علــی السـاحل    
الکارولنجیین للسلطة تامة أو متوازنة، حتـی أن مملکةالفرنجـة کانـت أقـرب مـا تکـون إلـی        

                                      
  . 309،  308، مرجع سبق ذکره، ص تاریخ أوروبا في العصور الوسطی، العریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید الباز    .1
   . 259، مرجع سبق ذکره، صفففف. . . . کانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمان. 2

3. De Sismondi . S, op.cit, p 33.  
4. Nys . E, op.cit, p 16.  
5. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit, p 26.  

   . 117، ص  2 ، مرجع سبق ذکره، جتوینبي أرنولدتوینبي أرنولدتوینبي أرنولدتوینبي أرنولد    .6
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)  Louis II(و استثناًء، کان لویس الثاني  )1(.مجموعة من ا�قطاعات الکبرى منها إلی المملکة
الوحید الذي حکم في إیطالیا مثل الملوك اللومباردیین، کما کان له دوٌر فـي تـأخیر اسـتقرار    

  )2(.المسلمین بإیطالیا المرکزیة

مع نهایة القرن الثامن و بدایة القرن التاسع، یختصـر المشـهد السیاسـي بإیطالیـا فـي      إذن     
،       وى، تفقد اثنتین منها بنهایة المرحلـة ا�ثـر الحاسـم فـي السیاسـة ا�یطالیـة      صراع خمسة ق

  :و هذه القوى الخمس هي

سمیة و الع5قـات اFقتصـادیة مـع    یبق لها سوى السیادة اFا�مبراطوریة البیزنطیة التي لم     
الفرنجة، هـذه ا�خیـرة   البحریة التابعة لها، و المملکة اللومباردیة التي قضت علیها دولة المدن 

التي کان تدخلها في إیطالیا علی فترات، و بشکل فجائي، أمـا القـوة الرابعـة، فکانـت البابویـة،      
و تمثلت القوة الخامسة في ا�مارات اللومباردیة المسـتقلة،   .التي کان نفوذها یتزاید مع الوقت

اك السیاسـي بمحاولتهـا   و علی رأسها سبولیتو و بنیفیتو، التي تشارك هـي ا�خـرى فـي الحـر    
  )3(.توسیع حدودها علی حساب جیرانها

صقلیة الهـدف الـدائم    تصبح ) م 827( غیر  أن المشهد السیاسي لم یکن ثابًتا، فابتداًء من     
البیـزنطیین   نت قاعدة بیزنطیـة، تنطلـق منهـا سـفن    لهجمات المسلمین في إفریقیة، �ّنها کا

  )4(.لyغارة علی شواطئ إفریقیة و إعاقة السفن التجاریة ا�غلبیة المنطلقة إلی المشرق

و إذا کان فتح الجزیرة بکاملها قد استغرق أزید من سبعین سـنة، �رتبـاط عملیـات الفـتح         
، فإّن صقلیة بالظروف الداخلیة لکل من ا�غالبة و البیزنطیین، إFّ أّنـه و حتی قبل تمام فتحها

  )5(.شکلت قاعدة عملیات انطلق منها المسلمون لyغارة علی جنوب إیطالیا

                                      
    .  56، 55، مرجع سبق ذکره، ص کاهن کلودکاهن کلودکاهن کلودکاهن کلود. 1

2. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit, p 26. 
   .  334-336، مرجع سبق ذکره، ص بببب. . . . لللل. . . . سانتسانتسانتسانت. . . . هـ هـ هـ هـ . . . . موس موس موس موس . 3
   . 148، مرجع سبق ذکره، ص سماعیل محمودسماعیل محمودسماعیل محمودسماعیل محمودإإإإ. 4
        : لyط5ع علی أحداث فتح المسلمین لصقلیة و غاراتهم علی إیطالیا الجنوبیة راجع. 5

   . و ما بعدها 435 ، مرجع سبق ذکره، صمحمدمحمدمحمدمحمد    الطالبيالطالبيالطالبيالطالبي
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الثـاني  / مـی5دي الغارات المسلمین التي تزداد حدة في النصف ا�ول مـن القـرن التاسـع    و     
)  Bari( هجري تمکّن المسلمین من وضع قدم في الجنوب ا�یطالي بالسـیطرة علـی بـاري    ال

بمنطقة أبولیا، بل و تهدید روما نفسها عـدة مـرات، مـن    )م  840( و تورنتو في ) م  839( في 
و قاموا بعملیـات  )  Pirate/Corsaire( طرف جماعات المغاربة الذین احترفوا التسابق البحري 

  )1(.الجهاد البحري باستق5لیة عن سلطة ا�غالبة في إفریقیة

الزمن مرعوبة من غارات المسـلمین المتجـددة   ظلت إیطالیا الوسطی و الجنوبیة جی5ً من     
هذا الخطر إFّ بتحالف القـوى المسـیحیة فـي إیطالیـا، التـي هزمـت        علی سواحلها، و F یخّف

 )2(.، و منذ ذلك الوقت اختفی تهدیـد المسـلمین لرومـا   )م 913( المسلمین عند نهر کرجلیانو 
لتاسع، عاصره ظهور ا�سر المقدونیـة  ثم إن ضعف ا�مبراطوریة الکارولنجیة في أواسط القرن ا

علی عرش ا�مبراطوریة البیزنطیة، التي استغلت ضعف الکارولنجیین لتسترد تأثیرها في شـبه  
الجزیرة ا�یطالیة، خاصة بعد طرد المسلمین نهائًیا من المدن و المواقع التي کـانوا یسـیطرون   

   )3(.علیها في أبولیا و ک5بریا

) م 955-964( و سرعان ما یأخذ ا�لمان المبادرة، بعـد تتـویج البابـا یوحنـا الثالـث عشـر           
ا�مبراطوریة الرومانیـة   لتصبح، )4()م 962( للملك ا�لماني أوتو ا�ول في أوائل فیفري من عام 

ت المقدسة ممثلة في البیت السکسوني، استمراًرا لyمبراطوریـة الکارولنجیـة، المتهالکـة تحـ    
  )5(.وطأة الصراعات الداخلیة و التقسیمات

ادعت ا�مبراطوریة الرومانیة المقدسة السیادة علی شمال إیطالیا، و کـان مقیـاس قوتهـا،    و     
بعدد دوقات و أمراء الشعوب ا�لمانیة و المدن ا�یطالیة الموالین لyمبراطوریة، لذلك کثیًرا مـا  

                                      
1. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit, p 32.  

     .  279،  278، ص 4، مج 2، مرجع سبق ذکره، ج دیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول. 2
   . 98ص   ، مرجع سبق ذکره،زیتون عادلزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادل. 3
     .194 ،193، مرجع سبق ذکره، ص عمران محمود سعیدعمران محمود سعیدعمران محمود سعیدعمران محمود سعید. 4
  .98 ص  ، مرجع سبق ذکره،زیتون عادلزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادل. 5
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یطالیـة مطـالبیین بفـرض سـیادتهم علـی المـدن       زحف القیاصـرة ا�لمـان علـی ا�راضـي ا�    
   )1(.ا�یطالیة

فکانت ا�مبراطوریة الرومانیة المقدسة علی مدار الفترة الممتـدة بـین أواسـط القـرن العاشـر           
  )2(.ا�یطالیة ر، أکثر القوى فعالیة في السیاسةو القرن الحادي عش

دخول اللومباردیین إلیها، و محاولـة تقیـیم   سیر ا�حداث التي عاشتها إیطالیا منذ  تتبع إن    
 .هذه المرحلة اFنتقالیة، یفضي بنا إلی التساؤل عن الدور الحقیقي لکل الفاعلین خ5لها

بغـزوهم �جـزاء واسـعة مـن إیطالیـا، تغییـرات کثیـرة، اختلـف          فأحدثوا أما اللومباردیون    
أّنهم بـ یرى  من ، و)3(یر سوى الغزوالمؤرخون في تقییمها، بین من یعتبر وجودهم غیر ذي تأث

  )4(.أثروا بشکل واضح في کیان إیطالیا السیاسي و نظمها اFجتماعیة، و حتی في قوانینها

، و التي حکم فیها القـوط الشـرقیون، لـم تشـهد تغییـًرا      أّن الفترة السابقة لهم و قیاًسا علی     
ول اللومبـاردیین الصـعب و غیـر    جذرًیا في النظم، و حتی في الحیـاة اFجتماعیـة؛ فـإن دخـ    

المکتمل �یطالیا، شکل مرحلة جدیـدة مـن تاریخهـا، فانـدفاعهم المشـوش، أحـدث قطیعـة        
مع تراث العصـور    -و الذي کان تحت أیدیهم -حقیقیة للب5د، أو علی ا�قل لقسم واسع منها  

ظهـا القـوط سـابقیهم         بوا أنظمتهم الجرمانیة علی النظم الرومانیـة التـي حف  القدیمة، �ّنهم غّل
  )5(.و حتی في المناطق الخاضعة لبیزنطة، ظلت الرومنة لکن بصعوبة

غیر أن اللومباردیین الذین اختـاروا اFسـتقرار فـي مجـال أکثـر انحصـاًرا للمحافظـة علـی              
ا�یطـالیین            مـع  الوقـت، التعـایش   وحدتهم العنصریة و تقالیدهم ا�ثنیة سلیمة، استطاعوا مع

                                      
     .134، 115، مرجع سبق ذکره، ص جججج. . . . لللل. . . . شیني شیني شیني شیني . 1
  .98ص   ، مرجع سبق ذکرهزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادل. 2
فبالنسبة له، اللومباردیون، کانوا أکثر القبائل الجرمانیة ضآلة عتبر کانتور من الذین یأخذون بهذا الرأي، ُی. 3

سمهم یطبع القسـم  فهم، و من تأثیراتهم لم یبق سوى افیما قدموه للحضارة الغربیة و �یطالیا، بسبب تخل
  : للمزید راجع. الشمالي من إیطالیا، و دمائهم التي امتزجت مع دماء سکان الشمال ا�یطالي

   .   194، مرجع سبق ذکره، صفففف. . . . کانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمان
   . 107، مرجع سبق ذکره، ص تاریخ أوربا في العصور الوسطی، عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح .4

5. Delumeau . J . P &  Heullant-Donat . I, op.cit, pp 9, 12.  



 الوضعیة العامة �یطالیا و مدنها في العصور الوسطیالوضعیة العامة �یطالیا و مدنها في العصور الوسطیالوضعیة العامة �یطالیا و مدنها في العصور الوسطیالوضعیة العامة �یطالیا و مدنها في العصور الوسطی    ::::الثانيالثانيالثانيالثانيالفصل الفصل الفصل الفصل 
 

 

 

93 

طتهم، و الذي یبرز کلمـا  ـهر بترومن جهاز سلـة، التي بدأت تظـرات الرومانیـع بالمؤثـو التطب
رغـم أن الملکیـة اللومباردیـة التـي تعاقـب       )1(.می5ديالتقدمنا بین القرنیین السابع و الثامن 

ك القـدر  لم تکـن بـذل   D خ5ل المئتین و الست سنوات من عمرها، علیها واحٌد و عشرون ملًکا
  )2(.علی حد تعبیر سیسموندي Cمن المجد 

و بالنسـبة لبیـرین فاللومبـاردیون، شـکلوا خاتمـة للغـزوات الجرمانیـة، کمـا باعـدوا بــین              
ا�مبراطوریة البیزنطیة و ممللکة الفرنجة، اللتین أصبحتا علـی تمـاس بعـد حـرب اFسـترداد      

ـ  البیزنطیة، و بذلك أدوا إلی استحالة ین الـدولتین فـي حـال    حدوث الصراع المرتقب انفجاره ب
  )3(.تصالبقائهما علی ا

لکن الصراع حصل بالفعل، إّنما بین البیزنطیین و اللومباردیین، من أجل ملکیة إیطالیا، ثـم       
یأتي تضییق اللومباردیین علی البابویة سبًبا في دفعها نحو اFستنجاد بمملکة الفرنجـة، و هـو   

لی إیطالیا صراًعا طویل ا�مد، تنافست فیه القوى الخارجیة، أیـن کانـت کـل واحـدة     ما فتح ع
منها تسعی لتصفیة حساباتها في هذا المجال، ففقدت إیطالیا وحدتها التي کانت فـي الماضـي   

  . و بقیت علی هذه الوضعیة لفترة طویلة

، سـوى فصـل أول مـن    لم تکن سیاسة اللومباردیین التوسعیة، و ما انجر عنهـا مـن صـراع       
   )C )4تعبیـر جغرافـي   مجـرد   Dتاریخ مؤلم تظهر فیه إیطالیا ممزقة، مغزوة، و محتلة، باختصار 

و إذا نظرنا بعمق في ا�حداث، فإن مسؤولیة التمزق تقع بشکل أساسـي علـی عـاتق البابویـة     
علی بقائهـا، أوFً،  فتئت تحالف هذا و تعادي ذاك، و هدفها ثابت F یتغیر، و هو الحفاظ ما التي 

  . )5(ثم زیادة نفوذها

                                      
1. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit, p 11. 

    .331سبق ذکره، ص  ، مرجعبببب. . . . لللل. . . . سانتسانتسانتسانت. . . . هـ هـ هـ هـ . . . . موس موس موس موس 
2. De Sismondi . S, op.cit, p 30.  
3. Pirenne . H, Histoire de L’Europe des Invations au XVIe siècle, op.cit, p 18.  
4. Ibid.  

   .   336، مرجع سبق ذکره، ص بببب. . . . لللل. . . . سانتسانتسانتسانت. . . . هـ هـ هـ هـ . . . . موس موس موس موس . 5
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و لکان مجرى تاریخ إیطالیا تغّیر لو أّن البابویة اختارت سیاسة التحـالف مـع اللومبـاردیین          
و کان بإمکانها ذلك لو شاءت، لما أظهره هذا الشعب من قابلیة للتحضر و اFستقرار، خاصة بعد 

  )1(.تدوین قوانینهم و تخلیهم عن ا�ریوسیة

من جهة أخرى، کانت آثار هذا الشعب في أماکن و تفاصیل متفرقة، لقد شکل غزوهم إعادة     
حیاة، عـاد إلـی إیطالیـا     و تجمعات و جمهوریات، بل و لمبدإ إحیاء لشعوب و إمارات مستقلة،

 ّFو مـدن الشـمال   التي دفنت لفترة طویلةفي سبات عمیق، و لم تنته مملکة اللومبـاردیین، إ 
خوض الحروب، و قد بلغت ذروتهـا و طبعـت اسـم لومباردیـا     طالي تستعد لتلقي الفنون و ا�ی

  )2(.علی فن العمارة و شؤون المال

أما في ا�حداث المتعلقة بوجود المسلمین في الجنوب ا�یطالي، فتلفت انتباهنا، مواقف، مـا      
تحـت تهدیـد إمـارة بنیفیتـو     و جائیتـا، الواقعـة    أمـالفي عرف بمدن کمبانیا البحریة؛ نـابولي،  

  )3(.اللومباردیة، التي سعت لضم کمبانیا لها

و تعاوًنـا   ین الذین أقامـت معهـم تجـارة مربحـة    اختارت أن تتفق مع المسلم فمدن کمبانیا    
 )م 880 ( حربًیا، و بینما فتحت أمالفي المجال للتجارة مع المسلمین، و کانت بحریتها حوالي

في البحر ا�یوني، المليء بالقراصنة المسلمین، کانت نابولي المهـددة   تستطیع المغامرة بهدوء
بالغزوات القادمة من البحر التیراني و من عرب باري، و من جارتها کابوا قد ظهـرت أکثـر وFًء   

احتمـاًء  لحلفائها و أصدقائها المسلمین، و لم تتردد في اFنضمام إلی بالرمو حمایًة لمصالحها و 
تهدید دوقهـا سـرجیو الثـاني           قد کان اتفاقها مع المسلمین قضیة حیاة، و حتی و. من جاراتها

 )Le Duc Serge II  (  بالحرمان الکنسي، لم یثنها عن سیاستها في دعم المسلمین، و هو مـا
  )4(.ا�یطالیة دفع لویس الثاني Fعتبارها بالرمو أو إفریقیة أخرى في قلب شبه الجزیرة

                                      
   . 130، مرجع سبق ذکره، ص الحویري محمود محمدالحویري محمود محمدالحویري محمود محمدالحویري محمود محمد. 1

2. De Sismondi . S, op.cit, p 29.  

    . 210،  209، ص4 ، مج3، مرجع سبق ذکره، ج دیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول  
    .  504 ، 503، مرجع سبق ذکره، صالطالبي محمدالطالبي محمدالطالبي محمدالطالبي محمد. 3
   .  546المرجع نفسه، ص. 4
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لوك مـدن کمبانیـا البحریـة فـي محالفـة المسـلمین بإفریقیـة و صـقلیة ضـد          و F یعتبر س    
مواطنیهم، حفاًظا علی مصالحهم اFقتصادیة، F یعتبر هذا التصـرف غریبـا، إذا مـا عرفنـا أنـه           

و قبل أکثر من قرن من الزمن، و عند ظهور المسلمین في المتوسط، کـان لتجـار رافینـا دور    
  في ل التجاري مع  المسلمین، ـعتقد، أّنـه حظر التعامـبیزنطي الذي ُیفي إسقاط ا�مبراطور ال

  )1(.یصدرون الخشب إلی مصر منذ وقت طویل التجار في رافینا حین کان

لذلك فمصالح التجار کانت في کثیر من ا�حیان قـادرة علـی الـتحکم بـالمواقف السیاسـیة          
التجار، الـذین لـم یفکـروا سـوى فـي تنمیـة        للمدن ا�یطالیة، و للمؤثرین علیها، و نقصد بهم

تجارتهم و  کانوا  أصحاب  المصلحة في استرداد  الهدوء  لمیاه  المتوسط،  و استمرار الـروابط  
  )2(.التجاریة الضاربة بعمق في التاریخ

مین،ثم فـي دفـع غـزوات    و موقف البندقیة في اFستجابة لدعوات بیزنطة في مواجهة المسل    
من اهتمامها بحمایـة   حوض البو، لم یکن بدافع الغیرة الدینیة بقدر ما کان نابًعا المجریین عن

  )3(.اتصاFتها و ع5قاتها التجاریة

علـی الحـوض الغربـي    ) م 827-960( لقد کـان للمسـلمین مـن خـ5ل سـنوات السـیطرة           
 لعسکریة التـي للمتوسط فضل کبیر في إعادة إحیاء المدن ا�یطالیة و دفعها بفعل التحالفات ا

ذلـك أن المـدن البحریـة           .لها خلفیات اقتصادیة، للعب دورها علـی السـاحة المتوسـطیة    کان
و التجاریة ا�یطالیة اکتشفت بمواجهتها للمسلمین من جدید المغامرة البحریة، و هو ما دفعها 

عرضت للغزو، المرحلة من تصدع لحیاة الناس في المناطق التي تمع ما في هذه . لرکوب البحر

                                      
     .135مرجع سبق ذکره، ص  ،رررر. . . . لویس أرشیبالدلویس أرشیبالدلویس أرشیبالدلویس أرشیبالد .1
:          عـن الوضـع قـائL’Italie Méridionale et L’Empire Byzantin  (   5(  فـي کتابـه  )  Gay.J(علـق  . 2
D       F تقـاوم، نحـو التحـالف مـع العـرب و F تنجذب دائما الدول البحریة مثل غایت و نابولي و أمالفي بقوة

ها کانوا یتضررون خاصة مـن  اللومباردیة، �ن جیرانها و أعداءیهمها أن تسطو جماعات عربیة علی السهول 
و بالمتـاجرة مـع العـرب    . عندها هو المحافظة علی الساحل و ضمان مصـالحها التجاریـة  هذا ا�مر، فالمهم 

و قد کانت سیاسة نابولي و أمالفي سیاسة تجـار قبـل کـل    . های نصیبها من الغنیمة و تنامي ثرائحصلت عل
   . 601، مرجع سبق ذکره، صالطالبي محمدالطالبي محمدالطالبي محمدالطالبي محمد: للمزید راجع. C...شيء

3. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit p 33.  
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فاFسترقاق و الفدیة و الغنائم، کان لها دور في انقطاع الروابط العائلیة، با�ضافة إلی ما أوردتـه  
الوثائق المعاصرة من أخبار عن إحراق و تهدیم المساکن و المح5ت فـي المـدن التـي کانـت     

   )1(.عرضة للغزو

سیحیون الغربیون مکانـة محترمـة فـي    می5دي، اتخذ المالو ابتداًء من نهایة القرن التاسع     
هـذه البحریـة التـي    . ّنها کانت مساویة للقوة العربیةمتلکوا بحریة أقل ما یقال عنها، إالبحر  و ا

  ) 2(.ستتطور و تتمیز بقوة منشآتها و خبرة بحارتها، ما یمنحها ریادة مضمونة و طویلة المدى

ة الصـراعات  و علی رأس القوة المسیحیة ستظهر بیزا و جنـوة و کـذا مرسـیلیا مـن سلسـل         
المتبادلة بین المسلمین و المسیحیین، و یستمر السـجال البحـري فـي الهجمـات المتبادلـة      

  )3(.طیلة القرنین العاشر و الحادي عشر

              . و صــقلیةإیطالیــا ل  الصــورة  بنجــاح  النورمانــدیین فــي الســیطرة علــی جنــوب لتکتمــ     
سکان الشمال الذین أخذوا من البزنطیین جنوب إیطالیـا، کـان یتوقـع مـنهم التفکیـر فـي       و 

      و عندما تـم لهـم السـیطرة علـی صـقلیة کلًیـا        )4(.الجزیرة المجاورة للمنطقة التي استقروا بها
مفتوحـة لصـالح القـوى    أصـبحت   سـط و طرد المسلمین منهـا، کـان واضـًحا، أن میـاه المتو    

عودتها للنشاط التجاري المتوسطي عبـر البحـر أنشـط الطـرق     المسیحیة  ا�وروبیة، و بالتالي 
  )5(.التجاریة آنذاك

و مثلما استبدل النورمان القرصنة و الغزو بالتجارة و اFستقرار، فـي غـرب و جنـوب أوروبـا         
بعض المواجهات، إFّ أّنها رکزت من رغم لعلی افکذلك المدن ا�یطالیة البحریة هي ا�خرى، و 

   خاصـة   للتجارة الخارجیـة، )  می5ديالالثاني عشر و الثالث عشر  (جهدها في القرنیین التالیین

                                      
1. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit p 33 
2. De Mas Latrie . M . L,Traités de paix et de Commerce et Documents divers Concernant 
Les Relations Des Chrétiens avec Les Arabes de L’Afrique Septentrionale au Moyen Age 
Introduction Historique, Paris : Henri Plon Imprimeur-Éditeur, 1866 , p 6.   
3. Ibid, pp 7,8 .  
4. Ibid, p 27.  

   . 37مرجع سبق ذکره، ص  اقة رشید،اقة رشید،اقة رشید،اقة رشید،بببب. 5
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و أن جغرافیة القسم الجنوبي من إیطالیا دفعت هـذه المـدن لتکـون محسـوبة علـی المجـال       
  .یو الوسط المتوسطي أکثر منها ارتباًطا بأوروبا الغربیة

و عندما کان مفتاح العودة إلـی التجـارة المتوسـطیة، هـو التفاعـل مـع الـذین ینشـطونها                         
کان لزاًما علـی هـذه المـدن أن      -و نقصد بهم البیزنطیین و المسلمین  -و یسیطرون علیها  

سـتئنافها   و با. فتین الجنوبیة و الشرقیة للمتوسـط تسعی لربط ع5قات F تتمیز بالعداء مع الض
ل�نشطة  المختلفـة  المرافقـة  لحیـاة المـدن و التجـارة، تسـجل المـدن ا�یطالیـة انبثاقهـا          

و بحدوث شـيٍء مـن اFسـتقرار السیاسـي     . و اجتماعیة لة، سیاسیة، اقتصادیةکمنظومة متکام
    تبادر هذه التشکی5ت السیاسیة الجدیدة في البحث عن تحقیق القـوة اFقتصـادیة فـي أوروبـا     

. بـین جیرانهـا المترصـدین    و المتوسط، بعد أن کان الهدف ا�ساسي لکل منها، تأمین وضعها
  .أوجها مع نهایة القرن الثالث عشر المدن لتبلغ

نتقالیة، بمثابة جسـد مـن دون هیکـل؛ مفهـوم     نت إیطالیا أثناء هذه المرحلة اFإجماFً، کا    
ا�مبراطوري تخاصم علیهـا العدیـد مـن المتنافسـین      الدولة و کأّنـه اختفی، و قصاصات الرداء 

في صراعات مضطربة و قاسیة، ووحدهم الف5حون و الحرفیون ثم التجار استمروا في وجودهم  
القاسي ضامنین الحد ا�دنی من عیش السـکان، هـم و قساوسـة بعـض ا�دیـرة الـذین ظلـوا        

  )1(.اکحراس لتقالید فکریة تمیزت بالخشونة رغم سعیهم لتلطیفه

انبثقت قومیة إیطالیة میزتها خصوصیة تمثلـت فـي الطاقـة التـي     لکن من کل هذه المحن      
لذلك فإیطـالیو القـرن الخـامس لیسـوا قطًعـا إیطـالیي القـرن العاشـر         . جعلتها جدیرة بالحریة

الحیـاة؛ کلهـا کانـت منشـغلة      ا�مة ا�یطالیة متحرکة بنفس مبـدإ لقد کانت کل  )2(.می5ديال
بجهد و في کل أقسامها، بتجریب کل طاقاتها دون أن تصل بعد إلی فّن استخدامها في الدفاع 
عن نفسها أو في هنائها، لکنها کانت تعلن بشکل خافت عـن ا�شـیاء الکبیـرة التـي ستصـبح      

  )3(.قادرة علی القیام بها في قابل ا�یام

                                      
1. Bourgine . G, op. cit, p 15.   
2. De Sismondi . S, op. cit, pp 22, 23.  
3. Ibid, p 24.  
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        ....جغرافي و اFنتماء السیاسي للمدن ا�یطالیةجغرافي و اFنتماء السیاسي للمدن ا�یطالیةجغرافي و اFنتماء السیاسي للمدن ا�یطالیةجغرافي و اFنتماء السیاسي للمدن ا�یطالیةا�طار الا�طار الا�طار الا�طار ال    ::::الثانيالثانيالثانيالثانيلمبحث لمبحث لمبحث لمبحث اااا

فإیطالیـا هـي   . مکن أن تتم بمعزل عن مـدنها یطالیا خ5ل الفترة الوسیطیة F یإن دراسة إ    
الذي أکـد  )  Carlo Cattaneo( ، و علی حد تعبیر)L’italia, terra dicitta ")1 "أرض المدن

 ):La Città Considerata Come principiodeale delle Istorie italiane(من خ5ل عمله 
D L’Italie ne peut être appréhendée qu’au travers de ses villes C.)2(  

و في حدیثنا عن نشأة المدن في أوروبا الوسیطیة في الفصل السابق، کنا قـد تطرقنـا إلـی        
المدن ا�سقفیة، و المدن ا�قطاعیة، و استثنینا من تلك المنظومة الحضـریة المـدن   : نموذجي

ا�یطالیة، علی أساس أن أغلبها کانت تختلف عن بقیة المدن ا�وروبیة بما طورتـه مـن نظـم    
و اقتصادیة، و إن کان قسم من المـدن ا�یطالیـة F یختلـف عـن أحـد النمـوذجین        سیاسیة

)      Les Bourges( نشـأت نتیجـة لبنـاء الحصـون    السابقین، أي أّنـه وجدت في إیطالیا مـدن  
، و کثیر من مـدن العصـبة اللومباردیـة کانـت کـذلك،         ) Les Faubourge( أو لنمو الضواحي 

 . سقفیة، و روما علی رأسهاو أیضا کانت هناك نماذج عن المدن ا�. لبدایةأي مدًنا إقطاعیة في ا
في نظر أغلب المعاصرین معرفة أو با�حرى موجودة في غیاب ا�سقفیة  بل إن المدن لم تکن

     و القس عن مشهدها السیاسي و الحضري؛ القس الذي شـکل فـي هـذه المنظومـة الحضـریة      
دت لکونه الصـورة التـي جسـ    C D  Un Personnage-CléCتاحالشخصیة المف Dو في المدینة 

                                      
1. Heullant-Donat . I & Perol . C, op.cit, p 18.  
2. Franceschi . F &  Taddei . I, Les villes d’Italie de milieu du XIIe au milieu du XIVe 
siècle, Économies, Societés, Pouvoirs, Cultures, Rosny-Ses-Bois Cedex : Bréal éditions, 
2004, p 12. 
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       و هـو مـا دفـع الراهـب الـدومینیکاني      ) 1(.و المدنیـة للمجتمـع   في الوقت نفسه، الروح الدینیة
F نسـتطیع   Dإلی القول بأّنـه )م Jaques de Vorgine( )1298-1228( "جاك دي فورجین" 

Cص لرتبـة أسـقفیة  خّصـ F ُتتسمیة مدینة، بدقة التعبیـر، تلـك التـي    
و أکـد هـذه النظـرة     )2(

 " تونراـسوفولو دي ساـبارت" شر ـقرن الرابع عـرة في الـاة شهـقضـر الـد أکثـة، أحـلیدیـالتق

  )Bartolo Da Sassoferrato (بعبارة مشابهة :D   کثر نسمي مدینة تلـك�حسب اFستخدام ا
   )C.)3التي لها قس

باعتمادها علی مجالسها الخاصة في تسییر شؤونها، تمکنـت غالبیـة المـدن ا�یطالیـة      لکن    
من اFنف5ت عن سلطة الکنیسة، التي اضطرت للتسلیم بمطالـب المـدن، و السـماح لهـا بمـا      

دن، کـان فـي الغالـب    ثم إن المورد ا�ساسي لثـراء هـذه المـ    )4(.تطمح إلیه من نفوذ سیاسي
لیس ا�نشطة المرتبطة بزراعة ا�رض، و کان واضحا أن إحیاء التجارة في و الصناعة، و التجارة 

  )5(.دفع الحیاة المدنیة دفعا ملموسا إلی ا�مام قد إیطالیا في القرن الحادي عشر

و علی عکس أوروبا الغربیة، لم یزدهر النظام ا�قطاعي في إیطالیا، و لم تفقـد فیهـا المـدن        
ریاف في إیطالیا لم تتقدم مطلًقا مثل بـاقي الغـرب، و إدراج إیطالیـا    فا� )6(.تفوقها علی الریف

الدمار الذي لحق بالب5د مـن   رغمو  .من أي مکان آخر ضمن اقتصاد التبادل کان أکثر وضوًحا
  ّFأن  جراء غزوات البرابرة، ثم توالي الحروب الناتجة عن صراع القوى للسیطرة علـی إیطالیـا، إ

مر بالمثل بالنسبة للمسـتوى الثقـافي   من أي مکان آخر، و ا� جت أفضلالشبکة الحضریة قد ن
   )7(.القاعدي و لدور النخب اFجتماعیة المتمدنة و المتعلمة، الذي F یمکن إنکاره

                                      
1. Ibid, p 13.  
2. Ibid, p 14.  
3. Franceschi . F &  Taddei . I, op.cit, p 14.   

  .111 ص  ، مرجع سبق ذکرهزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادل. 4
 .110 ص المرجع نفسه،. 5
  .218، ص4 ، مج3 ، مرجع سبق ذکره، جدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول. 6

7. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit, p 43.   
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تـدریجیا ببلـوغ القـرن الحـادي عشـر       في إیطالیا أیضا اکتملت م5مـح المجـال الحضـري       
أن بدایات النهوض في إیطالیا کانت مبکرة، فإیطالیا الشمالیة کانت ب5ًدا  من رغمبالمی5دي، ال

  )1(.می5ديالمزدهرة منذ القرن الثامن 

        ::::الجغرافیا و تأطیر المجال الحضري ا�یطاليالجغرافیا و تأطیر المجال الحضري ا�یطاليالجغرافیا و تأطیر المجال الحضري ا�یطاليالجغرافیا و تأطیر المجال الحضري ا�یطالي1-

إن إلقاء نظرة علی خریطة إیطالیا الطبیعیة، تفسر سبب غیاب الفکرة ا�قطاعیة عن أجـزاء      
بشـکل شـاحب شـماFً، حیـث حـوض البـو               هورها في أحسن ا�حوالـو ظواسعة من الب5د، أ

 )Plaine du Pô  .(     ذلك أن المساحة الزراعیة محدودة في إیطالیـا لتضـرس سـطحها و کثـرة
منهـا جبـال، و F   % 35من مساحة ا�راضي في إیطالیا عبارة عـن تـ5ل،   % 42 جبالها؛ إذ أّن

و یضاف إلی تضرس سطح إیطالیا  )2(.ا�جمالیة للب5دمن المساحة  %23تشکل السهول سوى 
  .ضیق عرضها رغم امتدادها الطولي في المتوسط

    سـهل البـو   : متباینة في إیطالیا هـي و یمکننا م5حظة ث5ثة أقسام أساسیة  علی الخریطة،    
علـی طـول الشـریط     و) کورسیکا، سردینیا و صـقلیة ( ، إیطالیا شبه الجزیرة، و الجزرو روافده

ل عمودهـا الفقـري،      التي تشـک )  Les Apennines( الضیق للب5د تمتد سلسلة جبال ا�بنین
ده خطـوط  و تقسم الفضاء الجغرافي ا�یطالي من الشمال إلی الجنوب بحیث تفقو التي تقطع 

 المنحـدر نجـد  فالشـمال   أما في )3( .التواصل بین شرقه و غربه، إذا استثنینا الخطوط البحریة
ذي یطوق سهل البو بجبالـه  ال)  Les Alpes( الجنوبي للقوس ا�لبي من سلسلة جبال ا�لب 

 ،شکل ه5ل، و المقطوع بأودیة عدیـدة تـربط السـهل المتسـع نحـو ا�دریـاتیکي      العالیة علی 
  )4(.بوسط و شمال القارة في عدة ممرات

        ّFیظهـر فعلیـا إ F فـي   و لم یکن المناخ محفزا علی ممارسة الزراعة، فالمنـاخ المتوسـطي
، و سـهل البـو   ینما تتمیز جبال ا�لب بمناخ قاٍسب -بما في ذلك الجزر -وسط إیطالیا و جنوبها

                                      
1. Ibid, p 43. 

  .225، ص 2010 دار عویدات للنشر و الطباعة،: ، بیروت1، طأطلس بلدان العالم Fروس. 2
 . 236 ، ص)10(أنظر الخریطة الطبیعیة �یطالیا في الملحق رقم • 

 3. Heullant-Donat . I & Perol . C, op.cit, p 9.  
  .225، مرجع سبق ذکره، ص أطلس بلدان العالم Fروس. 4
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ي ه قاٍس، أما السهول السـاحلیة فهـ  فصیفه حار و غائم غالبا، و شتاؤ )1(.بمناخ قریب من القاري
    )2(.ضیقة و رطبة في الغالب، لذلك ظلت لوقت طویل منفرة

و عدم م5ئمة السطح و المناخ للنشاط الزراعي، عززه طغیان الساحل، حیث تمتلك إیطالیـا      
 متوسـطیة  ساح5 شرقًیا و آخر غربیا في المتوسط، ما جعلها أکثر توجها نحو البحر من بلـدان 

وانئ و المساطب باFتساع نحو البحر الذي فتح لهم فضاًء هاًما ، و دفع شعوبها لبناء الم)3(أخرى
خاصة و أّنها تتمیز بموقع هام علی . لممارسة التجارة، و التواصل مع بقیة السواحل المتوسطیة

طرق التجارة التي تربطها بالشرق عبر البحر و تصلها بوسط و شمال أوروبا عبر ممـرات جبـال   
  .ا�لب

ـ  ،کان اFنفتاح اFقتصادي و الثقافي لشبه الجزیرة ا�یطالیـة  قدو      أساًسـا مـن تـاریخ     امکوًن
ن البیزنطیة و ا�س5میة علیهـا، و بشـکل   تما با�ثار التي طبعتها الحضارتاالمدن ا�یطالیة، مه

خاص مکوًنا من حضور ا�یطالیین في مجمل المجال المتوسطي من مقاطعات شـبه الجزیـرة   
  )4(.إلی القسطنطینیة و الدول الصلیبیة في الشرق ا�یبیریة

حـظ أّن هنـاك مشـکلة    سقاط للنسیج الحضري علی الخریطة، ن5م بعملیة إاإذا حاولنا القی    
فالفعل الحضري لم یکن بنفس الوزن فـي شـمال و جنـوب شـبه     . تطرح بشدة توازن جغرافي

ــمال   ــط و الش ــت الوس ــدن کان ــا الم ــرة؛ إیطالی ــث )5(الجزی ــة  ، حی ــریة القوی ــات الحض                الکثاف
 الدول، أما الجنوب فکان أقل؛ أقل من ناحیة النسیج الحضري، إذ کان أکثـر ریفیـة،    -و المدن

و أقل من ناحیة  تعداد  السکان، أحـد أهـم مؤشـرات تصـنیف المـدن، و إذ اسـتثنینا مـدن        
کرونولوجیا التطور و  )6(.و السیادة أیًضاالکامبانیا فالمدن الکبیرة أقل بکثیر، قیاًسا مع الشمال، 

                                      
  .المرجع نفسه. 1

2. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit p 43.  
  .84 ،83، مرجع سبق ذکره، ص ماتفجیفتش بریدراكماتفجیفتش بریدراكماتفجیفتش بریدراكماتفجیفتش بریدراك. 3

4. Heullant-Donat . I & Perol . C, op.cit, pp 8, 9.  
  .237، ص ) 11(أنظر خریطة ترکز المدن ا�یطالیة الملحق رقم . 5

6. Menant . F, op.cit, pp 6,7. 
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التطور الحضري هي ا�خرى کانت تختلف؛ فعندما بلغت مدن وسـط و شـمال إیطالیـا أوجهـا     
  )1(.ا�وج الخاص بها -ربما -کانت مدن الجنوب قد تجاوزت )م 1300(حوالي 

 خـ5ل مرحلـة العصـور الوسـطی    شکالیة حقیقیة فیمـا إذا کانـت المـدن ا�یطالیـة     هناك إ    
أغلب الّظن، إلی أنه فـي   و یعود ذلك، في )C.)2حقیقة سیاسیة متجانسة  Dقد شکلت  المتأخرة

و الوسطی تتابع عدة ظواهر دفعت في وقت وجیز إلـی  فیه إیطالیا الشمالیة الوقت الذي عرفت 
ي التـ تغییر عمیق بانتشار التجربة القمونیة کلًیا في الوسط و الشمال، ظلت إیطالیا الجنوبیـة،  

�         ، )3(کبر من مساحة شـبه الجزیـرة تحـت سـلطة ملکیـة متناسـقة و متمرکـزة       تمثل القسم ا
هذه ا�خیرة التي عملت بکـل قوتهـا    )4(.و کانت مدنها قد اندمجت في هیاکل السلطة الملکیة

و الحیلولة دون تحول مدنها إلی کیانات سیاسیة مستقلة کما بیل تأخیر التطور القموني في س
و بـدورها   )5(.الحال في الشمال، بل أکثـر مـن ذلـك قامـت باحتوائهـا سیاسـًیا و اقتصـادًیا       هو 

المجتمعات الریفیة لم تکن قادرة علی تطـویر سـلطة مضـادة منظمـة فـي مواجهـة الهیئـات        
  )6(.الحکومیة الموجودة، باستثناء بعض الحاFت

مجـاFً حضـرًیا فحسـب، لکـن      في إیطالیا القرن الحادي عشر F نتکلم عن المدن بوصـفها     
کوحدات سیاسیة کانت تسیر بخطی ثابتة نحو اکتمال معالمها السیاسیة و القانونیة، ضمن مـا  

                                      
1. Ibid, p7 .  
2. Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, p12 .  

ذو ا�صول )  Angevine( نقصد مملکة النورماندیین ثم الهوهنشتاوفن، و بعدها تأسیس البیت ا�نجوي.  3
الفرنسیة في نابولي و صقلیة، بعد القضاء علی أسرة الهوهنشتاوفن، وصوFً إلی تقسیم المملکـة بـین نفـوذ    

بدایة )  Caltabellotta " (اتفاقیة کالتابلوتا " فرنسي في نابولي و سلطة حکام أراغون في جزیرة صقلیة في 
  :للمزید راجع. القرن الرابع عشر

 ، 3زیادة محمد مصطفی، العریني السـید البـاز، ط   : ، ترجمةتاریخ أوروبا العصور الوسطی، لللل. . . . أ أ أ أ . . . . هـ هـ هـ هـ     ....فیشر فیشر فیشر فیشر 
   .  265، ص 1966دار المعارف، : القاهرة

  Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, pp 16,17. 
4. Ibid, p 12. et  
   Doumerc . B, Les Communes En Italie XIIe-XIVe siècle, Toulouse: Presses Universitaires 
   du Mirail, 2004, p7. 
5. Ibid, p 7.  

    .112 ص ، مرجع سبق ذکره،زیتون عادلزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادل
6. Doumerc . B, op.cit, p7.  
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عرف بالحرکة القمونیة، التي لم تعبر آنذاك عن معارضة جذریة للسلطات بقدر ما کانـت تعبـر   
التـي کانـت تتجـاوز     عن مرحلة للتأقلم مع عالم جدید، هو عالم الحضـارة المدنّیـة المولـودة،   

علـی حـد    )1(.بهدوء و بطئ، نظم ا�قطاع الریفي في وقت أبکر بکثیر من بقیـة أوروبـا الغربیـة   
  )C.)2یقظت العالماستیقظت و أ D: تعبیر ماتفجیفتش، فعلت إیطالیا ما لم یفعله أحٌد قبلها

یهـا المـدن   و القرن الحادي عشر نفسه کان عصر انتقال لکل القوى فـي المتوسـط، بمـا ف       
ا�یطالیة، إذ انعکست مظاهر النشاط الجدید فیما قامت به جنوة و بیـزا فـي الحـوض الغربـي     
للمتوسط، من منازعة القوى البحریة ا�س5میة، و کذا في ازدیاد قوة البندقیة البحریة في میاه 

  )3(.المتوسط الشرقیة، و فیما أخذ یدعیه الم5حون ا�یطالیون من حقوق بحریة

لکن، اFنتقال لم یخص المدن الث5ث التي برزت کجمهوریات قویة للقرون الـث5ث التالیـة       
بالنسبة لبیزا و جنوة، و إلی غایة القرن السادس عشر بالنسبة للبندقیة، بل خّص کل المجـال  

  )4(.Cبلد الحقائق الحضریة المذهلة D)  Le Goff(الحضري �یطالیا التي یعّدها جاك لوجوف 

یطالیـا، و المنشـغلة عمـا    الواقع أنه في ظل الصراع السیاسي بین القوى المتخاصمة في إ و    
ا�خیـرة الفرصـة لتنظـیم نفسـها خاصـة بعـد        یحصل من تحوFت داخل المدن، وجدت هذه

  )5(.انتعاش التجارة و مساهمة أغلبها في الحرکة التجاریة

نفسها بعد الغزوات المجریة مدفوعـة إلـی   کما أن السلطات المحلیة في هذه المدن وجدت     
تشیید استحکامات جدیدة، و إص5ح ا�سوار، و الدفاع عن المدن، في غیاب الحمایة البیزنطیة 

ســمي، بــالتوازي مــع ضــعف و غیــاب الســلطة م یعــد وجودهــا یتجــاوز اFرتبــاط اFالتــي لــ

                                      
1. Doumerc . B , op.cit, pp 7,  9  

  .84، مرجع سبق ذکره، ص ماتفجیفتش بریدراكماتفجیفتش بریدراكماتفجیفتش بریدراكماتفجیفتش بریدراك    .2
  .295 ، مرجع سبق ذکره، صرررر. . . . لویس أرشیبالدلویس أرشیبالدلویس أرشیبالدلویس أرشیبالد .3

4. Doumerc . B, op.cit, p7.  
استمدت البندقیة و جنوة و بیزا أهمیتها من کونها موانئ تطل علی البحر، و کانت کریمونا ملتقی لروافد . 5

نهریة هامة، أما فیرونا و سیینا و بولونیا، فقد کانت تتحکم في ممرات أو طـرق رئیسـیة؛ فکانـت الوسـاطة     
  :للمزید راجع. الیا بحکم موقعها باعًثا لکثیر من مدنهاالتجاریة التي قامت بها إیط

 .95مرجع سبق ذکره، ص  ،أوربا العصور الوسطی ،عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح 
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اب نفـوذ السـلطة   ا�مبراطوریة، فترتب عن هذا الوضـع تقویـة السـلطات المحلیـة علـی حسـ      
و ظهور أنظمة سیاسیة جدیدة، بانتظام الطبقة المتوسـطة فـي اتحـادات تجاریـة           )1(.المرکزیة

  )2(.و مهنیة، بدأت تسلب السلطة و الرقابة من م5ك ا�رض الریفیین في المدن الشمالیة

عرفـت عـدة    ور الوسطی،فقدالحضریة في إیطالیا ثابتة خ5ل العص-لم تکن الکتل السیاسیة    
زع المـدن و انتماءاتهـا   لـذلك کـان تـو   .ع السیاسیة التي مرت بهـا الـب5د  نتیجة ل�وضاتغیرات،

  می5دي، أمًرا الع عشر ـادي عشر و القرن الرابـبین القرن الحة منها و الفعلیة،ـالشکلیالسیاسیة،

   )3(.المرحلة غیر ثابت بالضرورة، لما کان یطرأ علی وضعها السیاسي من تغییر و تبدیل طیلة

الممیـزة للسـطح   ) الـزFزل (  و با�ضافة للتغیرات السیاسیة، عملـت الظـواهر الطبوغرافیـة       
ا�یطالي المتضرس علی تغییـر الهیئـات الجیـدة للمظهـر الحضـري، و تغییـب شـواهد کـان         

)  La Marmme toscane( و منطقـة   .با�مکان استخدامها في معرفة تطورات تـاریخ المـدن  
 ،أفضل ا�مثلة عن هذه ا�ضطرابات التي کانت تمحي، أحیاًنا، مدًنا بأکملها من الخریطـة تقدم 

   )4( .فظهور و اختفاء المدن في إیطالیا الوسیطیة کان میزة المرحلة

لکن الم5حظ خ5ل أغلب الفترة الزمنیـة المدروسـة، هـو وجـود أربعـة نطاقـات سیاسـیة                   
، )Le royaume d’Italie(مملکـــة إیطالیـــا :لتـــواليو حضـــریة مختلفـــة، هـــي علـــی ا

و مملکــة ) Le Patrimoinde Saint-Pierre(، تــراث القــدیس بطــرس )Venise(البندقیــة
   )Le royaume de Sicile(.)5(صقلیة

و هذه التعددیة الداخلیة �یطالیا أثناء العصور الوسطی المتأخرة ظلت موضوًعا متداوF فـي      
المجمع المسکوني في لیـون   ، لغیاب الوحدة السیاسیة عن الب5د، ففي)6(کتابات المتخصصین

                                      
  .121، مرجع سبق ذکره، ص جججج. . . . م و باراک5ف م و باراک5ف م و باراک5ف م و باراک5ف . . . . لللل. . . . هارتمان هارتمان هارتمان هارتمان . 1
  . 158 المرجع نفسه، ص. 2
  . 290، مرجع سبق ذکره، ص تاریخ أوربا في العصور الوسطی، عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح .3

4. Jehel . G, Questions D’Histoire Les Villes D’Italie XIIe-milieu Du XIVe siècle. Societés, 
Pouvoire, Économies, Cultures, Nantes : Edition du Temps, 2004, pp 8, 9.   
5. Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, p16 .  
6. Menant . F, op.cit, p7.  
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، عندما کانت هویة أکلیروس فرنسا، و المملکة الجرمانیة و النرویجیة واضحة، )م 1274( سنة 
م إیطالیا کوحدة سیاسیة �نها جمعت أکلیروس صقلیة، لمباردیـا، توسـکانیا و أراضـي    لم ُتَقّد

  )1(.الکنیسة

من الضروري لفهم الحقیقة التاریخیـة �یطالیـا و خصوصـیة مـدنها، معرفـة تمرکـز              فکان     
و خصائص اخت5ف المقاطعات السبعة عشر المکونة لها و التي هي من الشـمال إلـی الجنـوب    

  :علی التوالي

) La Lombardi(، لومباردیـا )Le Pièmont(، بیمونـت )La vallée d’Aoste(وادي أو سـتة 
، إیمیلـي  )Le Frioul-Vénétie Julienne(، فریـولي فینیتـي جولیـان   )La Vénétie(فینیتي
، توسـکانیا   )Les Marches(، مـارکي )La Ligurie(، لیجوریـا )L’Émilie-Romagne(رومانیا

)La Toscane(ــا ــوم)L’ombrie(، أومبری ــا)Le Latium(، ال5تی ) Les Abruzzes(، أبروزی
)  La Sicile(، صـقلیة )La Calabre(، کاFبریا)Les Poulles(بولیاأ، )La Campanie(کامبانیا
  )La Sardaigne.()2(سردینیا

ا�یطالیتین المتکاملتین و غیـر   Dإن الکثافة الحضریة في إیطالیا الوسیطیة طرحت مشکلة    
المتساویتین؛ شمال تجاري و صناعي، یعتمد علی جنوب ف5حـي، و هـي إحـدى المشـک5ت     

، خاصـة و أن هـذا التمییـز بـین     )C )3المتخصصین في تاریخ العصور الوسطیالک5سیکیة عند 
ا�قالیم الشمالیة و المرکزیة من جهة و بین ا�قالیم الجنوبیة و الجزر من جهة أخرى، وجد ما 
یبرره في الخریطة السیاسیة �یطالیـا فـي القـرن الثـاني عشـر کمـا فـي القـرن الرابـع عشـر           

  )4(.می5دي

و �ن تاریخ إیطالیـا هـو تـاریخ مـدنها فإننـا فضـلنا تتبـع الکثافـة الحضـریة F النطاقـات               
د وجود ا�ولی، و عدم ثبات مجال و نفوذ الثانیة، و علیه فضـلنا تبنـي تقسـیم    ، لتأکالسیاسیة

المجال الحضري إلی قسمین بدل ث5ث؛ قسم شمال و وسط إیطالیا، و قسـم جنـوب إیطالیـا،    

                                      
1. Heullant-Donat . I & Perol . C, op.cit, p 9.  
2. Heullant-Donat . I &  Perol . C, op.cit, p 9.  
3. Menant . F, op.cit, p7.  
4. Heullant-Donat . I & Perol . C, op.cit, pp 9,10.  
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علی التباین السیاسي و الحضري الذي عرفتـه المـدن فـي کـ5 القسـمین طیلـة        مع التحفظ
أوروبـا خـ5ل   �ن المدن ا�یطالیة و إن کانت مجموعة متناسقة و أصلیة في . العصور الوسطی

، فإن هذا لم یمنع من أن تکون لکل واحدة منها هویتهـا الخاصـة و   العصور الوسطی المتأخرة
المحلیة کانت أحد الخطـوط الرئیسـیة للحضـارة القمونیـة التـي      تطورها الخاص، فالخصوصیة 

  )1(.میزت إیطالیا الوسیطیة

        

        ::::))))، توسکانیا و الساحل التیراني، توسکانیا و الساحل التیراني، توسکانیا و الساحل التیراني، توسکانیا و الساحل التیرانيلمباردیالمباردیالمباردیالمباردیا( ( ( (      مدن شمال ووسط إیطالیامدن شمال ووسط إیطالیامدن شمال ووسط إیطالیامدن شمال ووسط إیطالیا2-

و المعـروف   )2(.القسم الجزء الوحید الذي کان تابًعا لyمبراطوریة ا�لمانیة بتذبـذب هذا  ُیَعد)    
التــي یعــود تأسیســها إلــی اللومبــاردیین              ) Royaume d’Italie( تاریخیــا بمملکــة إیطالیــا

)Royaume Lombard (شارلمان فـي   و التي أخضعت من طرف)و أدمجـت ضـمن    )م 774
  )3(.إمبراطوریة الفرنجة، ثم في ا�مبراطوریة الرومانیة المقدسة مع مملکتي ألمانیا و بورجاندیا

و هذه المملکة من أکبر أقالیم الب5د السیاسیة، و أیًضا الجغرافیة، فهي تتربـع علـی سـهل        
البو الذي یعد أکبر منطقة منبسطة في إیطالیا و تمتد إلی غایة الوسط في توسکانیا و مـارکي  

القـدیس بطـرس، فإنهـا کانـت      ة إلی امتدادها من ا�لب إلی تـراث و إضاف .إلی حدود ال5تیوم
تضم من الناحیة الشکلیة ک5ً من سردینیا و کورسیکا، رغم المطالب الثابتة للبابویة علی هـذه  

  )4(.الجزر

                                      
1. Menant . F, op.cit, p 153.  

لم تتمکن السلطة ا�مبراطوریة من التأسیس �دارة دائمة و فعالة في إیطالیا، لذلك تعـذر علـی ا�بـاطرة    . 2
ا�لمان الوصول إلی تحقیق سلطة مرکزیة، و ممارسة رقابة ثابتة خاصة أثناء تغیبهم في ألمانیا، لـذا لجـأوا   

، فکان هذا الفریق عملًیا أحد أشکال النفوذ إلی تکوین فریق من الرجال أوکلوا لهم تنظیم ا�مور في إیطالیا
   .   132، 131مرجع سبق ذکره، ص  ،جججج. . . . م و باراک5ف م و باراک5ف م و باراک5ف م و باراک5ف . . . . لللل.  هارتمانهارتمانهارتمانهارتمان: للمزید راجع. المحلي

  : و عن السیاسة ا�مبراطوریة تجاه إیطالیا، راجع بتفصیل أکثر
   Fliche . A, op.cit, pp 193-273.  
3. Heullant-Donat . I & Perol . C, op.cit, p 10.  
4. Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, p 16.  
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مرکیزیـة  : أهمهـا  )1(مقاطعات هذه المنطقة تشکلت من کونتیـات، دوقیـات و مرکیزیـات،       
خـل إیطالیـا الوسـطی، و إلـی     التي تمتد أراضیها إلی دا) Marquisat de Toscane(توسکانیا

، إضـافة إلـی دوقیـة سـبولیتو       )Duché de Romagne(الجنـوب منهـا نجـد دوقیـة رومانیـا     
)Duché de Spoléte (  و مارکیة أنکونـا)Marche d’Ancone(    و کـان السـادة ا�قطـاعیون ،

یـا عاصـمة   ذلك أن الملوك الجرمانیین الذین اتخذوا باف )2(.ون فیها باستق5لیة واسعة جًدایحظ
         Fّلهم، و حکموا باسم ا�مبراطوریـة، لـم یتمکنـوا مـن فـرض مهابـة السـلطة ا�مبراطوریـة، إ

   �حرکیـة  المیـري، لکـن بـالموازاة، دفـع أیًضـا لتطـور       استثناًء، و هو ما دفـع لتطـور النظـام ا
   )3(.طة، مما أدى إلی تغییر تام ل�جهزة ا�داریة و لع5قـات السـل  اFقتصادیة و السیاسیة للمدن

و عندما اختفت غالبیة هذه الدوقیات و المرکیزیات فـي القـرن الثـاني عشـر مـی5دي کانـت       
  )4(.المدن العدیدة و المتحرکة قد فرضت نفسها کقاعدة رئیسیة إقلیمیة

و في وسط هذه الفسیفساء ا�میریة قامت دولة البابویة، أو ما عرف تاریخًیا بتراث القـدیس      
إیطالیا کانت دولة البابویـة غیـر    و مثل مملکة )5(.ذه الدولة کانت مدینة رومابطرس، و قاعدة ه

مستقرة المجال، و الواقع أنه و إلی غایة القرن الثاني عشر، بقیـت الهیمنـة الزمنیـة للبابـاوات     
محدودة في أفقها الجغرافي الضیق، عکس ما تصوره الخرائط في کثیر من الکتب من روما إلی 

، و أّن )7(حیٌح أّن البابویة کانت عملًیا، وریثة ا�دارة البیزنطیـة فـي وسـط إیطالیـا    فص )6(.رافینا
المجموعة ا�صلیة المکونة لتراث القدیس بطرس کانت مکونة مـن ا�راضـي البیزنطیـة التـي     

                                      
، الذي کان في )Comte(و تعني الکونت ) Marquis(تنحدر من کلمة مرکیز  :))))Marquisat((((    المرکیزیةالمرکیزیةالمرکیزیةالمرکیزیة. 1

  .العهد الکارولنجي مکلفا بإدارة منطقة واسعة تقع في معظم ا�حیان في التخوم أو الحدود
تعني منطقة التخوم في العهد الکارولنجي، و هي مقاطعة عسکریة دورهـا حمایـة    :))))Marche((((المارکیة المارکیة المارکیة المارکیة •  

  : للمزید راجع. حدود ا�مبراطوریة
الع5قات الخارجیة لمملکة صقلیة في عهد النورمان منذ وفاة الملك روجر الثاني إلـی سـقوط   ، تومي رشیدتومي رشیدتومي رشیدتومي رشید

   .28، ص 2006-2005/ هـ  1427: ، رسالة دکتوراه غیر منشورة، الجزائر)1194-1154(المملکة
  .28، ص ، مرجع سبق ذکرهتومي رشیدتومي رشیدتومي رشیدتومي رشید. 2

3. Franceschi . F &  Taddei . I , op.cit, p 16.   
4. Heullant-Donat . I &  Perol . C, op.cit, p 10.  

 .28، مرجع سبق ذکره، ص تومي رشیدتومي رشیدتومي رشیدتومي رشید .5
6. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit, p 27.  

 .141، مرجع سبق ذکره، ص جججج. . . . باراک5ف باراک5ف باراک5ف باراک5ف     م وم وم وم و. . . . لللل ....هارتمان هارتمان هارتمان هارتمان  .7
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منحها الملوك الکارولنجیون للبابویة في القرن الثامن می5دي، إF أّن هذا التکتل الـذي یعـود   
لـم یظهـر کسـلطة سیاسـیة      )Tuscie romaine(ة روما سابًقا في المرحلة البیزنطیةإلی دوقی

      ،متناسقة إFّ مع نهایة القرن الثاني عشر می5دي بسبب وجـود عـدة مراکـز للسـلطة المحلیـة     
  )1(.ا�باطرة ا�لمان بحقوقهم علی هذه ا�راضي و لمطالبة

لکن منذ بدایة القرن الثالث عشـر، و بمجهـود البابـا إنوسـونت الثالـث امتـدت المجموعـة            
َدمجـت   و إلـی دوقیـة سـبولیتو، و منذئـذ    ) ا بنتـا بـولیس سـابقً   ( الکنسیة إلی مارکیة أنکونا

الکنیسة وجودها الجغرافي في إطار نظم دولـة أکثـر تناسـًقا، لتکتمـل حـدودها نهائًیـا بهبـة        
للبابـا نیکـوFس   ) أکسیراخیة رافینا سـابًقا  ( الذي أعطی إقلیم رومانیا  ،ابسبورجيرودولف اله

  )2(.م 1278في ) Nicolas III( الثالث 

 ::::البندقیةالبندقیةالبندقیةالبندقیة3-

و هي لـم   )Venise(.)3(ینتهي القسم الشمالي من إیطالیا عند البحر ا�دریاتیکي بالبندقیة     
أیًضـا،   و جغرافًیا. ا من مملکة إیطالیایة، جزًءسمي لyمبراطوریة البیزنطبحکم خضوعها اF تکن

اد تکون منفصلة عن هذه المجموعة السیاسیة التـي لـم تکـن    کانت تقع علی ا�دریاتیکي، تک
إلیها بقدر ما کانت تنتمي إلی البحر، و في قسم واسع من الفترة المدروسة لن تتجـاوز   تنتمي

   )4(.سیادتها جزر الخلیج، دون أن تمتد إلی الیابسة

کانت البندقیة من أولی المدن التي استقلت تماًما عن أي نفوذ خارجي سواٌء من ا�بـاطرة      
فبعد انفصالها عن بیزنطة نجحـت البندقیـة فـي المحافظـة     . أو ا�مراء العلمانیین و الکنسیین

علی استق5لیتها السیاسیة، و ذلك بفضل مجموعة من اFتفاقیات المشروطة التي عقـدتها مـع   

                                      
1. Franceschi . F &  Taddei . I, op.cit, p 16.  
2. Franceschi . F &  Taddei . I, op.cit, p 16.  
    Heullant-Donat . I &  Perol . C, op.cit, p 10. 

احتلت شمالي إیطالیا قبل عهـد یولیـوس    التي کانت قد) Veneti(یعود اسم البندقیة إلی قبیلة الفنیتي. 3
  : للمزید راجع. می5ديالعلیها في القرن الثالث عشر ) Venezia(قیصر بمدة طویلة، و أطلق اسم فینیسیا 

  .213، ص4، مج 3، مرجع سبق ذکره، ج دیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول
4. Franceschi . F &  Taddei . I, op.cit, p 16.  
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و بسبب الدور الذي لعبته کوسـیط بـین    )1(.الحکام اللومباردیین، الملوك ا�یطالیین و ا�باطرة
الشرق و الغرب في وقت مبکر، فقد ظلت علی صلة وثیقة با�باطرة الغـربیین، غیـر أن صـلتها    
بالقسطنطینیة کانت أوثق، فکان F علی ضفاف البسفور بعثة تجاریة تکاد تکون دائمة، و کـان  

جاتها لعهد متأخر من القرن الحادي عشر یرسـلون بـأکبر أبنـائهم �تمـام تعلـیمهم تحـت       دو
   )2(.رعایة ا�مبراطور البیزنطي

        F3(تأسست هذه المدینة علی اتحاد مجموعة المدن الصغیرة التي قـام ال5جئـون مـن غـا( 
علـی الطـرف   ) Adige(و ا�دیـج ) Piav(بإنشائها في الجزر الصغیرة التـي کونهـا نهـر البیـاف    

و لمدة طویلة ظلت کل واحـدة مـن الجـزر فـي البندقیـة وحـدة         )4(.الشمالي من ا�دریاتیکي
  )5(.سکاّنها و مواردها التي کانت تتقاسمها بین أفرادها مستقلة امتلکت

قتصـادیة کبیـرة لربطهـا بـین طـرق التجـارة       موقعها البحري قد أکسبها أهمیة ا و إن کان    
لتسـتمر کـان علـی البندقیـة تهیئـة       الوقت نفسه تحدًیا Fستمراریتها؛ قد کان فيالعالمیة، ف

موقعها علی ا�راضي المجففة و المستنقعات التي کانت تتشکل و تعید التشـکل وسـطها دون   
توقف خ5ل الفترة الوسیطیة، و إن کان التاریخ الرسمي البندقي یتجاهل هـذا الکفـاح مرجًعـا    

یة التي خصت قدر المدینة، فإن البندقیة من خـ5ل تحـدي البقـاء أکـدت     تألقها للعنایة ا�له
  )6(.انتصار الممکن علی المستحیل

                                      
1. Ibid.  

 .300، مرجع سبق ذکره، ص رنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفن .2
إدارة  Dعنــد تنــاول ا�مبراطــور قســطنطین الســابع بورفیروجنیتــوس لتأســیس البندقیــة فــي کتابــه  . 3

و من مدن ) Aquileia(أفاد بأن أصل البنادقة من الفرنجة الذین نزحوا من أکولیا  Cا�مبراطوریة البیزنطیة
: للمزیـد راجـع  . س المدینة إلی منتصف القـرن الخـامس  أخرى في غاF بعد غزو أتی5، و بالتالي یعود تأسی

عمران محمود سعید، : ، عرض و تحلیل و تعلیقإدارة ا�مبراطوریة البیزنطیة، بورفیروجنیتوس قسطنطینبورفیروجنیتوس قسطنطینبورفیروجنیتوس قسطنطینبورفیروجنیتوس قسطنطین
  .103، ص 1980دار النهضة العربیة، : بیروت

   .213، ص4، مج 3 ، مرجع سبق ذکره، جدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول. 4
5. Nys . E, Recherche sur L’Histoire de L’Economie Politique, Paris: Albert Fontemoing, 
Bruxelles : Alfred Castaigne, 1898, p 35.  
6. Crouzet-Pavan . E, « Sopra Le Acque Salse», Éspaces, Pouvoir et Société à Venise à la 
fin de Moyen Age, Rome: École Française de Rome, 1992, Vol 1, p 58.  
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فکان لها سـبق  . لقد کانت البندقیة رائدة في إیطالیا و في کل أوروبا خ5ل العصور الوسطی    
ا�ولی في الغـرب   و کانت القوة البحریة. الدولة-العودة إلی التجارة العالمیة و إلی نظام المدینة

ا�وروبي، ففي الوقت الذي لم تستطع فیه ا�مبراطوریة الغربیة اFحتفاظ بسـفینة واحـدة فـي    
یتکون مـن  سـتین إلـی ثمـانین      )م 742( مة، جمعت البندقیة أسطوFً کان حوالي سنةالخد

  )1(.سفینة

ظـل صـاحب هـذا     طالمـا  )Doge()2( المدینة تحت رقابة الـدوج  -و کان ا�سطول و الدولة    
  )3(.المرکز الکبیر في المدینةیؤدي دوًرا بارًزا في التجارة

السیاسیة التي توزعت علیهـا   إذن البندقیة، و مملکة إیطالیا و دولة البابویة کانت الفضاءات    
المدن في هذا القسم من إیطالیا، حیث الکثافة الحضریة، و أین حافظت المدن علی جانب من 

ا�سقفیة، ا�سـوار  : كو دون صعوبات استوفت المقاییس التي تقیم المدینة آنذا نظامها البلدي،
Fجهـزة الدینیـة و ا�   التباین ا�قتصـادیة           داریـة و الثقافیـة، و المرکزیـة اF   جتماعي، وظـائف ا

أوتـو دي  " و قـد أشـار    )4(.و السیاسیة التي کانت متناسقة مع السلطة في الوسط المحیط بها
إلی أن کل إیطالیا الشمالیة و الوسطی کانت مقسمة إلی مـدن،  ) Otton de Freisig" (فریزج

   )5(.و مساحة ضیقة منها، فقط، تخرج عن هذا ا�طار

ي في حدي السـهل  غیر أن الکثافة الحضریة لم تکن متساویة؛ فهي ضعیفة في القوس ا�لب    
جد ضعیفة في اFمتداد علی البحـر التیرانـي                ، و)Le Trentin(و فریولي و ترانتانفي بیمونت  

                                      
  .179، مرجع سبق ذکره، ص رررر. . . . لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد . 1
، یرمـز إلـی   Cالبندقیة جمهوریة أرسـتقراطیة  Dکان دوج البندقیة، کما ورد في کتاب المؤرخ شارل دیل. 2

الجمهوریة، و هو في مکانـة عالیـة   أبهة البندقیة، فکان یحاط بمظاهر العظمة في المناسبات باعتباره رأس 
بعد البابا و ا�باطرة و الملوك، یستقبل السفراء، و یرأس مجالس المدینة، و کانـت المراسـیم توقـع باسـمه           

لکن فعلًیا لم یکن الدوج یعمـل إFّ تحـت رقابـة مستشـاریه، و کـان بإمکـان        .و باسمه تضرب النقود أیًضا
. ناك حکومة دستوریة قیدت رئیسها مثلمـا فعلـت البندقیـة مـع دوجهـا     مجلس الشیوخ عزله، و لم تکن ه

 .158، 157، مرجع سبق ذکره، ص جججج. . . . م و باراک5ف م و باراک5ف م و باراک5ف م و باراک5ف . . . . لللل. . . . هارتمان هارتمان هارتمان هارتمان : للمزید راجع
  .156 المرجع نفسه، ص. 3

4. Menant . F, op.cit, p 21.  
5. Ibid, p 21.  
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)La Maremme toscane(دیا، فنیتي، إیمیلـي    ، بینما نمت الکثافة الحضریة بوضوح في لمبار
 La Vallée de(تحدیًدا بین بولونیا و می5نـو، می5نـو و البندقیـة و فـي واد آرنـو      و توسکانیا؛

l’Arno (کثر تمدًنا في إیطالیا و فـي أوروبـا    و کانت توسکانیا، في القرن�الرابع عشر، النطاق ا
  )1(.علی ا�غلب

  : و من المدن ا�کثر أهمیة و شهرة في هذا القسم عدا البندقیة   

    .کانت تفخـر بقـدم عهـدها و تقالیـدها    . و هي أغنی مدائن لمباردیا و أقواها): Milan(ی5نوم •
لعاصمة اللومباردیین ا�ولی ا�سبقیة في المطالبة بالحریـة و السـعي �خضـاع المـدن فـي       و

و بقوة رجالها أرغمت القوافل التجاریة، أًیا کانت وجهتها، علی قصد می5نو أوFً، و لـم  . لمباردیا
  )2(.یهدأ لها بال حتی سیطرت علی تجارة حوض البو

متجذرة بـین قناصـلها، أسـقفتها، و شـعبها علـی السـواء        کانت النزعة اFستق5لیة لمی5نو     
و هـذه النزعـة اFسـتق5لیة التـي ظهـرت أواخـر حکـم        . الذین تحدوا ا�مبراطوریة و البابویـة 

 ،)م 1032-1024(علی ید البابـا یوحنـا التاسـع عشـر     )م 1027(ا�مبراطور کونراد المتوج عام 
Fتهبأسـقفی ستق5ل دفعت رئیس أساقفة می5نو إلی ا     F ت السـلمیة وFو لـم تـنجح المحـاو ،

  )3(.دون حل المشکلة) م 1038(العسکریة في إخضاعها، و مات ا�مبراطور في 

کما کانت می5نو علی رأس المدن اللومباردیة المعترضة علی ضم فریدریك بربروسا �قلـیم      
) م 1162(ت بسـقوطها فـي   انتهـ  لمباردیا، و هو ما وضعها في مواجهة مباشرة مع ا�مبراطـور 

أنه لم تمض خمـس سـنین علـی هـذا التـدمیر      غیر . ل بعد حصار دام ث5ث سنواتبشکل مذ
  )4(.حتی أعادوا بناء المدینة و بعثها من جدید

                                      
1. Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, p 41.   

   .276، ص4، مج 4، مرجع سبق ذکره، ج دیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول. 2
  .199 ،198 ، مرجع سبق ذکره، صعمران محمود سعیدعمران محمود سعیدعمران محمود سعیدعمران محمود سعید    .3
   .206المرجع نفسه، ص . 4
 .276، ص4 ، مج4 ، مرجع سبق ذکره، جدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول  
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بموقعها علی الساحل الشمالي للبحر التیراني، شکلت جنوة میناًء بحرًیا هاًما ): Gênes(جنوة •
تــاریخ ســقوطها فــي یــد -) م 642(و ظلــت حتــی عــام  )1(.منــذ عهــد الجمهوریــة الرومانیــة

مرکز ا�دارة البیزنطیـة �قلـیم لیجوریـا، و مرکـًزا تجارًیـا هاًمـا علـی السـاحل          -اللومباردیین
لکن بعد سقوطها، و معظم ا�قلیم الساحلي حولها، فـي یـد   . Fرتباطها المباشر بسهل لمباردیا

ة التجاریة خاصة و أّن سیاسة بیزنطة آنـذاك عملـت   اللومباردیین فقدت ما کان لها من ا�همی
  ن في مقابل دفع المقاطعات التابعة لها ومباردیولـلعلی إضعاف المقاطعات الـتي سیطر علیها ا

  )2(.بقوة نحو التجارة المتوسطیة

ثم خضعت جنوة بشکل واهن لسلطة الکارولنجیین، و عانت في بدایات القرن العاشـر مـن       
.      )م 932(خاصـة فـي   ) Fraxinetum(تعرضها للنهب عدة مرات من القراصنة المسلمین فـي  

من مارکیة لیجوریا الشـرقیة، لکـن سـکانها فـي سـنة       اتصبح جنوة جزًء )م 951( من و بدایة
في أقدم وثیقة حفظت توجهات سکان المدینة ا�یطالیة، علـی امتیـاز مـن    یحصلون  )م 958(

یؤکد بعبارات غیر دقیقة سلطتهم ) Adalbert( و أدلبرت )Bérenger II(الملوك برنجار الثاني
  )3(.و ما یملکون وفق عاداتهم

إلی  ةظهور نواة تنظیم سیاسي بمدینة جنوة یعود بحسب المصادر التاریخی یؤکد أّن و هذا    
بانتظام العناصر الفعالة داخل المدینـة فـي مواجهـة ا�سـقف      می5دي،المنتصف القرن العاشر 
) Compagna Communis( مـن خـ5ل تأسـیس هیئـة متحـدة      و ذلك صاحب السلطة فیها،

  )4(.تحمي أموالها و تخدم مصالحها اFقتصادیة سعت للمطالبة بحقوق تضمن حریتها،

و إن جاء نهوض جنوة متأخًرا بالنسبة للبندقیة فإّنها کانت خ5ل العصـور الوسـطی واحـدة        
من أهم الجمهوریات ا�یطالیة حضـوًرا فـي المتوسـط بدایـة مـن مواجهتهـا للمسـلمین فـي         

                                      
  .120 ، مرجع سبق ذکره، صزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادل    .1
   .139، 138، مرجع سبق ذکره، ص رررر. . . . لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد . 2

3. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit p 55.  
  .52 ،51، مرجع سبق ذکره، ص باقة رشیدباقة رشیدباقة رشیدباقة رشید. 4
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لذلك ورد ذکرها في المصـادر العربیـة   . وصوFً إلی تعاطیها التجارة معهم ربي منه والحوض الغ
          )1(.مقترًنا بإکبار مکانها و قوتها بین المدن و الدول المسیحیةالمعاصرة 

الحـراك الـذي عرفتـه    و هي المدینة التي رافق تطورها و ظهورها في المتوسـط   ):Pise(بیزا •
  )2("بیش " و عرفت في الوثائق ا�س5میة بـ  منافستها جنوة،

یتوسطها نهـر آرنـو فإّنهـا حظیـت بـبعض      و بموقعها علی الساحل الشرقي للبحر التیراني،     
و بعد مرحلة من اFنکماش أصبحت مـرًة ثانیـة، فـي الفتـرة مـن      . ا�همیة في الفترة الرومانیة

می5دي مدینة بارزة و میناًء نشـیًطا، حیـث أبحـرت بالحجـاج نحـو      الالقرن الثامن إلی التاسع 
البیـزي ا�کثـر أهمیـة فـي مملکـة      کان ا�سطول  می5ديال و في بدایة القرن التاسع )3(.روما

، لحملتـه  )م 828( في) Boniface II( کانیا بونیفاس الثانيسإیطالیا، و قد استخدمه مرکیز تو
   )4(.اFنتقامیة ضد إفریقیا الشمالیة

مـی5دي و أصـبحت   الربطت بیزا ع5قات تجاریـة بحریـة مـع الشـرق فـي القـرن العاشـر            
جنوة و البندقیة، في حـین لعـب أسـطولها دوًرا کبیـًرا أثنـاء      جمهوریة تجاریة قویة، مزاحمة 

  )5(.الحروب الصلیبیة

                                      
و مدینة جنوة قدیمة أزلیة البنـاء، حسـنة الجهـات و ا�فنـاء بنیانهـا       D: قال ا�دریسي عن مدینة جنوة. 1

، و أهلها تجار أملئاء میاسیر، یسـافرون  ...العمارات،و  شاهق السمو، و هي وافرة الثمر کثیرة المزارع و القرى
بًرا و بحًرا و یقتحمون سه5ً و وعًرا و لهم أسطول مخیف و لهم معرفة بالحیـل الحربیـةو ا�Fت السـلطانیة       

  .750 ،749، ص  2، مصدر سبق ذکره، جا�دریسيا�دریسيا�دریسيا�دریسي: للمزید راجع C.و لهم بین الروم عزة أنفس
و هم قوم تجـار  ...و أهل هذه المدینة هو قریش الروم،...أعظم مدن الروم و ا�فرنج،من  Dو اعتبرها الزهري 

، مصدر سبق ذکره، الزهريالزهريالزهريالزهري: للمزید راجع Cفي البحر من ب5د الشام إلی ب5د ا�ندلس و لهم شدة في البحر
  .78، 77ص 

 
یرة القطر عـامرة ا�سـواق      و مدینة بیش من قواعد ب5د الروم مشهورة الذکر، کب D: وردت عند ا�دریسي. 2

  :للمزید راجع. C...، و �هلها مراکب و خیل و استعداد لرکوب البحر و قصد الب5د...و الدیار،
  .750، ص 2، مصدر سبق ذکره، ج ا�دریسيا�دریسيا�دریسيا�دریسي

3. Delumeau . J . P & Heullant-Donat . I, op.cit, p 55.  
4. Ibid. 
5. Mourre . M, op.cit, pp 4354,4355.  
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ریخیـة لتوسـکانیا، تقـع علـی نهـر      العاصـمة التا  )با�یطالیة Florence :() Firenze(فلورنسا •
و منـذ بدایـة القـرن الرابـع      )1(.می5دي مرکـًزا إدارًیـا هاًمـا   الرنو، أصبحت في القرن الثالث ا�
، رئـیس  )St Ambroise(أصبحت مدینة أسقفیة بعدما أنشأ فیها القـدیس أمبـرواز    می5ديال

        و التي کانت منذ ذلك الوقت )St Laurent( أساقفة می5نو، أول کنیسة کرست للقدیس لورنت
    )2(.و ستظل لوقت طویل، الکاتدرائیة

ـ  ،وقعت فلورنسـا      ، ثـم اللومبـاردیین                  )م 539(، تحـت سـلطة القـوط، ثـم البیـزنطیین     اتباًع
أصبحت جزًءا من مرکیزیة توسکانیا، و کغیرها مـن  ، إلی القرن التاسع أین )م 580-570نحو (

مدن الشمال و الوسط ا�یطالي شارکت فـي الصـراع الـدائر فـي الـب5د، فواجهـت ا�مبراطـور               
ا، و المـدن التوسـکانیة ا�خـرى فاسـتولت     و البابا، و ک5ً من ا�مراء ا�قطاعیین المجاورین لهـ 

فـي  ) Empol(، و سـقطت فـي یـدها    )م 1125(، في )Fiesole) (م 1107(في ) Prato(علی 
   )3( ).م 1182(

أسست المدینة لنظام القناصل، وواجهت محاولة ا�مبراطـور فریـدریك    )م 1138(سنة منذ     
علی  رأس  العصبة  التوسکانیة المناهضة  بربروسا �عادة التأسیس للنظام ا�قطاعي، و  کانت 

  )4(.)م 1197(ا�مبراطوریة في للوصایة 

، کما أن� القمونـة  )م 1250(مع سنة  ا، إFّة مبکًرن حضور فلورنسا في الساحة القمونیلم یک    
اسـتبدل قصـر الشـعب بقصـر      )م 1296(الشعبیة لم تستطع اFستمرار بها مطوFً، ففي سـنة  

ــة و  ــنة ا�قطاعیــ ــي ســ ــادة    )م 1328(فــ ــدني لقــ ــتور المــ ــ5ح الدســ ــمح إصــ ســ
  )5(.بتحصیل مطالبهم باستخدام العنف) Condottieres(العسکریین

تعد فلورنسا أکثر المدن ا�یطالیة التي حفظت لنا مصـادر مکتوبـة ذات أهمیـة F تضـاهی         
بات الفندقیـة                  ا�رشـیفات القمونیـة، عقـود المـوثقین، الحولیـات، کتـب الفکـر، الحسـا        : سواٌء

                                      
1. Ibid, p 2158.  
2. Panella . A, Histoire de Florance, traduisé par : Hayward . F, Paris: Librairie Arthème 
Fayard, 1959, p 12.  
3. Mourre . M, op.cit, p 2158.  
4. Ibid. 
5. Doumerc . B, op.cit, p 55. 
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      و خ5ل العصور الوسطی کانـت باسـتحقاق مدینـة الحرکـة المصـرفیة      )1(.و ا�رشیف التجاري
لـذلك نجـدها،   . لیس في إیطالیا فحسب بل في أوروبا الغربیة کلهـا  و البنوك ذات القوة المالیة

التاریخیة �یطالیا القمونیـة لوزنهـا   می5دي، قد هیمنت علی الکتابات المنذ القرن الثالث عشر 
الملحوظ، خاصة في الجانب اFقتصادي بفضل شبکة بنوکها و تجارتها فـي الخـارج، و هـو مـا     

   )2(.أهلها لتکون بعد هذه المرحلة أحد ا�قطاب الرئیسیة لبدایات النهضة

تجارًیـا مـن    کانت قطًبا. ن توسکانیا، إلی الجنوب من فلورنساو هي من مد): Sienne(سیینا •
حافظت المدینة بعـد ذلـك علـی وزن     الدرجة ا�ولی، إلی غایة منتصف  القرن الثالث عشر، ثم

  )3(.قتصادي و سیاسي هاما

أفادت الحرکة الفنیة من استق5ل المدینة، فکانـت سـیینا خلیقـة بمنافسـة فلورنسـا فـي           
لی الب5د الواقعة شرق المتوسط منجزاتها العمرانیة، و کانت صناعة الصوف و صادرات المدینة إ

، قد أمدت المدینة )Via Flamina(و التجارة المتبادلة بین فلورنسا و روما مارًة بطریق ف5مینا
     )4(.بقدر F بأس به من الثراء

تأسســت کمســتعمرة للرومــان فــي             رومانیــا، -مرکــز مقاطعــة ا�میلــي): Bologne(بولونیــا •
 80إلی  50، ثم کبرت لتصبح واحدًة من المدن ا�کثر کبًرا في إیطالیا الشمالیة بـ )م.ق 189(

  )5(.ا، و عشرات ا�Fف من السکانهکتاًر

ا�حـدث       -ت المدینة بعد سقوط ا�مبراطوریة الرومانیة، و وحده الجـزء الشـرقي منهـا   خرب    
، فـي  ِلي� علی ا�رجح في عهد ثیودوریـك حیط بها، و الذي ُعحمي بأول سور أ -و ا�فضل إنشاًء
و منه أطلق علی بولونیا مدینـة  ( هذا السور بما ضمه و بأبوابه ا�ربعة .می5ديالالقرن السادس 
  )6(.بقي قلب المدینة في العصور الوسطی )Città delle qualtro croci الصلبان ا�ربعة

                                      
1. Menant . F, op.cit, p 160.  
2. Ibid.  
3. Menant . F, op.cit, p 165.  

  .61، ص5، مج 1، مرجع سبق ذکره، ج دیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول .4
5. Benevolo . L, op.cit, p 211.  
6. Ibid. 
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عت اشتهرت بولونیا خ5ل العصور الوسطی بجامعتها، فهي أول مدائن غربي أوروبا التي وّسـ     
أسست الجامعة الشهیرة و ا�کثر قـدًما   )م 1088(و في عام  )1(.مدرستها فجعلتها مدرسة عامة

في أوروبا، التي اهتمت بالقـانون، و حفظـت المجموعـة القانونیـة لجوسـتینیان الصـادرة مـن        
  )2(.رافینا

دي کانوسـا، باتحـاد    بعـد وفـاة الکونتیسـة ماتیلـدا     ،)م 1115(ة فیما بعـد  تأسست القمون    
ـ   )م 1201(و فـي  . المدینتین الرومانیة و اللومباردیة في مدینـة واحـدة   ة نهائًیـا  ثبتـت القمون

لیتواصـل تطورهـا   ) La Pizza Maggiore(کرسیها في مرکز المدینة علی الجهة الغربیة مـن  
قتصادیة التي عرفها النصـف الثـاني مـن القـرن     لکن بسبب ا�زمة اF )3(.القرن الثالث عشرفي 

می5دي، احتلت بولونیا من طـرف فیسـکونتیة می5نـو، ثـم مـن طـرف الکرسـي        الالرابع عشر 
    .ة لحمایة إدارة مسـتقلة فـي بولونیـا   تتفق البابویة و القمون )م 1377(و في ). البابویة(المقدس
  )4(.إنشاءات و تجدیًدا �سوار المدینةالمدینة خ5ل المرحلة عدة و عرفت 

باطرة القرن إیطالیا، فهي التي انتقل إلیها أ تعد رافینا عاصمة تاریخیة في): Ravenne(رافینا •
دارت رافینا في . می5دي، و کانت مقر حکم ثیودوریك، ثم مقًرا ل�کسیراخیة البیزنطیةالالرابع 
ت �مـ5ك  ّمي إیطالیـا، ُضـ  عد القضاء علـی الوجـود البیزنطـي فـ    ا�مبراطوریة الشرقیة و بفلك 

  .بق و أشرناسالبابویة کما 

مثلت روما خ5ل العصور الوسـطی مرکـز البابویـة، و عـالم الغـرب المسـیحي                        ):Rome(روما •
فقد اعتبرها ا�دریسي رکًنـا  و نلمس في صف المعاصرین من جغرافیین و رحالة هذه المکانة، 

و مدینة رومة أکبر مـن   D:من أرکان النّصارى، و أّنها کرسي من کراسیهم، و جاء في وصفه لها
أن توصف أو یحاط بأوصاف محاسـنها کثـرة و حسـًنا و لمدینـة رومـة بـ5د کثیـرة و قواعـد         

  )C.)5مشهورة 

                                      
  .29، ص4 ، مج6، مرجع سبق ذکره، ج دیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول .1

2. Benevolo . L, op.cit, p 211.  
3. Benevolo . L, op.cit, pp 211,213.  
4. Ibid, p 216.  

  .752، 751، ص 2، مصدر سبق ذکره، ج ا�دریسيا�دریسيا�دریسيا�دریسي. 5
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ي تصـف عظـم عمرانهـا،  و علـی     و أما یاقوت الحموي، فقد ذکر العدید مـن الروایـات التـ       
و لم یختلف رأي بنیامین  )1(.أساسها اعتبر أن روما من عجائب الدنیا بناًء و عظًما و کثرة خلق

ذوي المکانـة المحترمـة، فجـاء فـي      التیطلي، الذي وجد بها خ5ل زیارته مئتین مـن الیهـود  
الجسیمة مـا F نظیـر لـه    و في رومیة من المباني العظیمة و المنشآت  D :وصفه لعظم عمرانها

  )C.)2في غیرها من مدن العالم

غیر أن هذه الصورة لم تکن صورة المدینة خ5ل العصور الوسطی البـاکرة، و لوقـت طویـل        
، علی ا�رجح، مما کانت علیـه، فقـد رافـق    العشرمی5دي، لم تمثل حتی الحتی القرن العاشر 

مـی5دي ُهجـر   الدینة؛ ففي القرن الخـامس  ضمورها حصًرا محسوًسا للمجال المشغول من الم
و هـو حـي   ) Suburre(المحیط السکني مع قصوره و حدائقه بالمثل کما ا�حیاء الشعبیة مثل

و تجمع السکان في المرکز علی طول التیبر، . شعبي فقیر یقع شمال الفوروم في روما القدیمة
 الفوروم، شغلوا أحیاًنا المباني العمومیةو ) Mars(و بتدمیر قنوات ا�حیاء الشمالیة حول میدان

  )3(.المخربة غالًبا

سـاکن، و رغـم    )20000( عشـرین ألـف   أن تقدیر سکانها لم یتجاوزمن رغم بالمع ذلك، و     
التراجع الحضري، بقیت روما منذ هذه المرحلة التجمع ا�کثر ضخامة فـي الغـرب، و حفظـت    

  )4(.کل سمات المدینة الکبیرة

ضافة إلی المکانة التاریخیة لعاصمة ا�مبراطویة الرومانیة السابقة، شکل حضـور البابـا    و با�    
و فنائه العنصر ا�خر الهام في تاریخ المدینة في العصور الوسطی، فتأکیـد ا�سـبقیة الکنسـیة                

ت مـن  تنازعت علی المناطق مع السلطة العلمانیة، جعل او تأسیس دولة موجهة من طرف الباب
روما إحدى أکبر عواصم أوروبا خاصة بعد ا�ص5حات الجریغوریة، في النصف الثاني من القـرن  

  )5(.الحادي عشر

                                      
  .101، ص 2 ، مج1977 دار صادر،: ، بیروتمعجم البلدان، یاقوت الحمويیاقوت الحمويیاقوت الحمويیاقوت الحموي. 1
 .197-195، مصدر سبق ذکره، ص التطیلي بنیامینالتطیلي بنیامینالتطیلي بنیامینالتطیلي بنیامین .2

3. Jehel . G, op.cit, p11.  
4. Ibid.  
5. Menant . F, op.cit, p 167.  
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في بدایة القرن الرابع عشر أصبحت روما مدینة تستحق الرثاء، بعد أن غادرتها البابویة إلـی      
دیة ما یفي باحتیاجات من الموارد اFقتصا و لم یبق.  )م 1309( منذ عام) Avignon(أفینیون

المدینة او یحفظ شیًئا من القدر الذي کان لعاصمة العالم الغربي کلـه، فلـم تعـد تتلقـی تلـك      
د ِقـ دولـة، و افتُ  ةثنتي عشـر من ا�برشیات الموزعة في حوالي إ الثروة التي کانت تنساب إلیها

جنبیة قصور بها، و قلمـا  ا� مرکز روما السیاسي الذي کان مرتبطا بالبابویة، فلم یکن للسفارات
و الصـورة البائسـة المادیـة             .ا�مبراطوریـة و الکنیسـة   آثارکان حضور الکاردیناFت ظاهًرا بین 
  )1(.حاFً من صورة المجتمع و المراکز الدینیة بها و السیاسیة للمدینة، لم تکن بأسوأ

        ::::مدن الجنوب ا�یطاليمدن الجنوب ا�یطاليمدن الجنوب ا�یطاليمدن الجنوب ا�یطالي4-

قبل أن تندمج أقالیم و مدن الجنوب ا�یطالي ضمن کتلـة سیاسـیة موحـدة فـي مملکـة          
صقلیة، تحت حکم النورمان، کانت هي ا�خرى تعیش مع مطلع القرن الحـادي عشـر، قبیـل    
وصول النورمان إلی الجنوب، تمزًقـا سیاسـًیا بسـبب الخ5فـات الداخلیـة و هشاشـة السـلطة        

)             Calabre(مقاطعـات الجنـوب تابعـة لهـا، علـی غـرار کاFبریـا        البیزنطیة التـي کانـت أغلـب   
  )Campanie.()2(و سواحل کمبانیا) Otrante(و أترانت) Apulie(و أبولیا

و الواقع أن بیزنطة لم یکن لها سلطة فعلیة سوى علی کاFبریا و أبولیا، أین کانت لممثلهـا      
سؤولیة المطلقة فـي إدارة هـذین ا�قلیمـین، و کـان     ، الم)Bari(في باري) Catepan(الکاتبان

للبزنطیین لم  أما المدن الساحلیة في کامبانیا فتبعیتها )3(.یتمتع بص5حیات عسکریة و مدنیة
Fحوال، إذ کانت المدن البحریة کنابولي، جائیتا و أمـالفي  تتجاوز التبعیة ا�سمیة في أحسن ا

  )4(.فسها تحت سلطة الدوقتتمتع بالحکم الذاتي و تدیر شؤونها بن

                                      
   .19، ص5، مج 1، مرجع سبق ذکره، ج دیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول    .1
 .29، مرجع سبق ذکره، ص تومي رشیدتومي رشیدتومي رشیدتومي رشید .2
 .128 ، مرجع سبق ذکره، صزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادل    .3
  .   128، 127المرجع نفسه، ص . 4

 .30، مرجع سبق ذکره، ص تومي رشیدتومي رشیدتومي رشیدتومي رشید   
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و وحدها أمالفي التي حرصت علی ع5قات وثیقة مـع البیـزنطیین �ن تجارتهـامع بیزنطـة                       
و الشرق عامة کانت مزدهرة، و لم یکن من مصلحتها طبًعا أن تتجرد کلًیـا مـن أي نـوع مـن     

  )1(.التبعیة تجاه بیزنطة

للومبـاردیین أیـن أسسـوا    إیطالیا الجنوبیة تحت سـلطة ا  داخلي منبالمقابل کان القسم ال    
) Capoue( ، إمارة کابوا)Benévent( إمارة بنیفیتو: إمارات مستقلة، الث5ث الرئیسیة منها هي

، و تمتعت هذه ا�مارات باFستق5ل الذاتي بشکل تام، و في سـعیها  )Salerne( و إمارة سالرنو
فکانت الع5قة الرابطة بینها هي العداء و الصراع الدائمین  نحو توسیع نفوذها اصطدمت ببعضها، 

  )2(.مما أنهك طاقتها و أضعفها

 می5ديالو في جزیرة صقلیة کان الحکم ا�س5مي قد وضع أسًسا متینة منذ القرن التاسع     
  )3(.و عزز المسلمون وجودهم بالجنوب ا�یطالي في عدة نقاط و إن بتقطع )هجريالالثالث (

و رأینا في المبحث السابق کیف أن نابولي و جاراتها في کامبانیا؛ سالرنو، جئیتـا و أمـالفي       
کانت في مقدمة المدن التي عادت بإیطالیا نحو المتوسـط، و کیـف کانـت لهـا الشـجاعة فـي       

و هي قد أثرت و تقدمت عدة . مخالفة أهل ملتها و التعاون مع المسلمین تجارًیا و حتی حربًیا
زدهار الناتج عن التجـارة، و اFسـتق5لیة فـي    و عرفت اF في تطویر نسیجها الحضري،خطوات 

  .تسییر شؤونها قبل مدن سهل البو و توسکانیا

، بوصـول روجـي   )م 1130(لکن الوضع تغّیر بتأسـیس مملکـة صـقلیة التـي تکونـت فـي           
مـن طـرف   ) م 1031(إلی الحکم، کنتیجة لسیرورة التوحید الذي بـدأ فـي   ) Roger II(الثاني

    کلما کان النورمان یتقدمون خطوات في جنوب إیطالیـا، کلمـا فقـدت ا�مـارات     ف )4(.النورمان
و مـع أّنهـا شـکلت    . و الدوقیات حریتها، و معها فقدت الریادة البحریة و التجاریة في المتوسط
سیاسي و اقتصـادي  قواعد بحریة لدولة النورمان إFّ أّنها لم تستطع خ5ل حکمهم بلوغ تنظیم 

                                      
 .128 ، مرجع سبق ذکره، صزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادل .1
  .  127، مرجع سبق ذکره، ص زیتون عادلزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادل .2

  .30، مرجع سبق ذکره، ص تومي رشیدتومي رشیدتومي رشیدتومي رشید   
 .المرجع نفسه .3

4. Franceschi . F &  Taddei . I, op.cit, p 16.  
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 و هو ما یسجله عادة المؤرخون الذین یؤکدون علی غیـاب حرکـة  . حّر کما في المدن القمونیة
  )1(.و حتی ثقافة حضریة في هذا القسم من شبه الجزیرةقمونیة 

کان یجتمع منـذ   ، وو إن کان هناك برلمان إقطاعي للبارونات و الکونتات بکاFبریا و صقلیة    
تحت حکم روجـي   )م 1129(في مسینا، و برلمان آخر کان یجتمع في سالرنو في  )م 1113(

، إFّ أّن )2(ن مـن قـوتین همـا القساوسـة و النـب5ء     في بـالرمو، و تکـوّ   )م 1130(ثم في الثاني 
التقدیم لنظام إقطاعي و سلطة ملکیة قد أقصت المدن إلی مکانة ثانویة، فکانت في الواقع أقل 

الشمال و الوسط و الوزن اFقتصادي للتجـار کـان أقـل لمعاًنـا، أمـا اFقتصـاد       عدًدا مقارنة مع 
  )3(.الحضري فکان قبل کل شيٍء مشروًطا باحتیاجات الدولة أو بمصالح تجار أجانب

و کانت سیاسة فریدیریك الثاني، في مملکته التي تکونت من جنوب إیطالیا و صـقلیة، قـد       
نمط حکم لم یکن معروًفا إلی غایة ذلك الوقـت فـي أوروبـا    وصلت بهذه المنظومة إلی تکوین 

البلـدیات، کلهـا    قوة ا�مراء، و هیمنـة الکنیسـة، و اسـتق5ل   : الغربیة؛ علی رأي أرنست نییس
ستبدادیة الملکیة، أین اختفت إزاء الدولة التنظیمـات المختلفـة، المعبـرة    أفسحت المجال ل5

عة الوطنیـة فـي الهیکـل الجدیـد مثـل جمهـور       عن مختلف تظاهرات النشاط، فبدت المجمو
  )4(.محروم من کل مبادرة

و عند اط5عنا علی م5حظات بنیامین التطیلي عن المدن ا�یطالیة التي مر بها ن5حظ أنـه      
و یستدیر بالبلد سور حصین، و Fیحکمه ...Dأشار إلی وجود تنظیم سیاسي مستقل في جنوة؛ 

أهلها قوم أشـداء F یـدینون بطاعـة    ...Dو في بیزا؛  )C.)5للقضاء ملك بل شیوخ ینتدبهم ا�هلون
لکن في وصفه لمـدن الجنـوب لـم     )C.)6لملك و إّنما یمنحون السلطة شیوًخا ینتدبونهم للحکم

ترد أیة إشارة تثبت وجود استق5لیة للمدن الجنوبیة، فذکر ممیزاتها الطبیعیـة أو تحصـیناتها   

                                      
1. Heullant-Donat . I & Perol . C, op.cit p 10. 
2. Nys . E, Recherche sur L’Histoire de L’Econonomie Politique, op.cit, p 24.  
3. Heullant-Donat . I &  Perol . C, op.cit p 10.  
4. Nys . E, Recherche sur L’Histoire de L’Econonomie Politique, op.cit, p 26.  

  .192، مصدر سبق ذکره، ص التطیلي بنیامینالتطیلي بنیامینالتطیلي بنیامینالتطیلي بنیامین .5
  .193المصدر نفسه، ص . 6
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أو إلـی اشـتغال سـکان أمـالفي     ی تمیز سالرنو بـالمجمع الطبـي   أو أکثر ممیزاتها، کإشارته إل
   )1(.بالتجارة دون الزراعة

و ضمن المنظومة الحضریة في الجنوب ا�یطالي برزت بـالرمو، العاصـمة ا�ولـی، و نـابولي         
قبل کل شيٍء کمدن أمیریة، رغم قدرتها علی تخصیص حکومـة   عاصمة ا�نجوفیین، و ظهرت

  )2(.قمونیة

و کانت بالرمو مرکز إشعاع ثقافي و سیاسي و اقتصادي في عهـد النورمـان، خاصـة و أّنهـا         
و نابولي هـي  . احتفظت بمنشآتها و تقالیدها المدنیة، التي کانت علیها تحت السیادة ا�س5میة

فتـرة  لکن ال یا الجنوبیة مثل أمالفي و باري،ا�خرى کانت مثاFً جیًدا للموانئ العریقة في إیطال
می5دي جلبت لها الخضوع و التبعیـة لغـزاة متتـابعین                 البین القرنین الثاني عشر و الرابع عشر 

  )3(.و هو ما أفقدها دورها الخاص الذي لعبته في التجارة مع الشرق

لم تکن المدن ا�یطالیة إذن وفًقا للظروف التاریخیة، قادرة علی تحقیـق وحـدة متجانسـة        
ا، فبینما کانت مدن الشمال جزًءا من المملکة اللومباردیة ثم ا�مبراطوریة الکارولنجیـة  سیاسًی

و بعدها ا�مبراطوریة ا�لمانیة، کانت مدن الجنوب، خاصـة البحریـة، رائـدة بفضـل اسـتق5لها      
       السیاسي، و قد حققت ازدهاًرا اقتصادًیا و عمرانًیـا و ربطـت ع5قـات تجاریـة مـع البیـزنطیین            

و تمیزت البندقیة عن غیرها مـن المـدن ا�یطالیـة بقوتهـا، فقـد       .و المسلمین في وقت مبکر
کانت دولة بما للکلمة من معنی، و فرضت وجودها بقوة علی میاه ا�دریاتیکي، و فـي التجـارة   

  .المتوسطیة، و کان لها السبق في التأسیس لنظام سیاسي جمهوري

ها أوروبا الغربیة کلها، و إیطالیا ضمنها، دفعت المدن ا�یطالیة نحو لکن التغیرات التي عرفت    
و التحقت المـدن اللومباردیـة برکـب    . المطالبة بالحریة و اFستق5ل الذاتي في تسییر شؤونها

فـي حـین وجـدت المـدن     . رومانیـا -البندقیة، و حذت حذوها المدن في توسـکانیا و ا�یملـي  

                                      
  .209 -202المصدر نفسه، ص : للمزید راجع. 1

2. Heullant-Donat . I &  Perol . C, op.cit p 10.  
3. Menant . F, op.cit, p 170.  



 الوضعیة العامة �یطالیا و مدنها في العصور الوسطیالوضعیة العامة �یطالیا و مدنها في العصور الوسطیالوضعیة العامة �یطالیا و مدنها في العصور الوسطیالوضعیة العامة �یطالیا و مدنها في العصور الوسطی    ::::الثانيالثانيالثانيالثانيالفصل الفصل الفصل الفصل 
 

 

 

122 

لنورمان الفاتحین الـذین کبحـوا، مـا أمکـنهم، رغبتهـا فـي       جنوب الب5د نفسها تحت سلطة ا
  .التحرر، فکانت معنیة بصفة هامشیة في هذه الحرکة القمونیة

إن التعددیة السیاسیة و الحضریة �یطالیا، هي التي ستفرض علینا تتبع الحرکـة القمونیـة       
 .سط و الشمالبشکل خاص في مدن الو افة الحضریة و اFستق5ل السیاسي، أيحیث الکث
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ــتا     -6     ــی البودس ــال إل ــلیة و اBنتق ــات القنص ــة المؤسس  La(أزم

Podestatie.(  
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نشأة القمونة و تطور المؤسسات السیاسـیة للمـدن ا�یطالیـة فـي     نشأة القمونة و تطور المؤسسات السیاسـیة للمـدن ا�یطالیـة فـي     نشأة القمونة و تطور المؤسسات السیاسـیة للمـدن ا�یطالیـة فـي     نشأة القمونة و تطور المؤسسات السیاسـیة للمـدن ا�یطالیـة فـي     : : : : المبحث ا�ولالمبحث ا�ولالمبحث ا�ولالمبحث ا�ول
        ....العصور الوسطیالعصور الوسطیالعصور الوسطیالعصور الوسطی

عندما نتحدث عن تنظیم سیاسي في المدن ا�یطالیة خ0ل العصور الوسـطی، خاصـة فـي        
عشر و الرابع عشر المی0دي، فإننا تحدیـًدا، نتحـدث عـن القمونـة      الفترة بین القرنین الحادي

)La Commune( ،ذلك الشکل المؤسساتي الذي أعطته المدن ا�یطالیة في الوسط و الشمال ،
منذ القرن الحادي عشر المی0دي، و رسخ بعمق في الواقع ا�یطالي فأصبح الوحید من ا�وجه 

  )1(.الم0حظة علی المدینة الوسیطیة

و اصط0ح القمونة یطلق من قبل المؤرخین علی کافة المدن التي تمتعت بنفـوذ سیاسـي       
ــارون حکــامهم                ــا یخت ــة ذات ســلطة سیاســیة مســتقلة، أي أّن أهله ــة مدین واســع، فالقمون

، و ینحصـر  )ا�مبرطـور أو الملـك    أي( و موظفیهم دون تدخل خارجي لسلطة سیاسیة علیـا  
و هذه السلطة العلیا، في مبلغ مـالي تدفعـه الجماعـة سـنوًیا، و قـدٍر محـدٍد مـن        زامهم نحتلا

  )2(.الخدمة العسکریة

بین سکان المدینة، المجتمعین عـادة  ) Communio( »قسم اتحاد الس0م  «و هي بدایة،     
aسترداد حقوق من السید أو المطالبة بالمشارکة في السلطة الحضریة، مع أ̂نـه کـان یحصـل    

یضا أن یأخذ المواطنون بالقوة حقوقا إقطاعیة یحتکرهـا الکونتـات و القساوسـة، و منـذ ذلـك      أ
الوقت عّبر الرجال ا�حرار عن شخصیة معنویة معترٍف بها، و التي کان لها، علی وجه ا�جمال، 

  )3(.لمجتمع المواطنین، حقوق إداریة، ضریبیة، اقتصادیة و عسکریة

نون الفترة، رابطة تقوم علی أداء الیمین من قبل أناس اجتمعوا لغرٍض القمونة إذن، وفًقا لقا    
 )4(.معین، لیصبح التنظیم بمثابة أساٍس قانوني، تحولوا بمقتضاه إلـی جماعـات مسـتقلة ذاتیـا    

أین أصبح المواطنون في المدینة أفرادا لهم اسـتق0لهم الـذاتي، فهـم یجتمعـون معـا بحریـة       

                                      
1 . Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, p 12. 

  .107، مرجع سبق ذکره، ص أوروبا الصور الوسطی النظم و الحضارة، عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح ....2
3. Doumerc . B, op.cit, p 131.    

      .320، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . کانتور نورمان کانتور نورمان کانتور نورمان کانتور نورمان . . . . 4
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قـوانینهم، و یّتحـدون فـي جهـد مشـترك أو یتحـالفون فـي روابـط         �نشاء حکوماتهم و سن 
   )1(.مشترکة لصالح الجماعة المحلیة أو القمونة

ف0 ُیْحتفُظ للمراحل ا�ولی من نشأتها یعّد تحدید تاریخ دقیق لمی0د القمونات أمًرا صعًبا،     
و هو ما ُیبقـي  . قمونیة بدaئل ملموسة؛ a بمرسوم مؤسس، و a بقوائم القناصل و a بأرشیفات

لکن مرحلة من البروتوکوaت القمونیة استرجعت في . أصول نشأة القمونة محل جدل تاریخي
الوقت نفسه، تأکید التقدم للسلطات المدنیة في القرن الحادي عشر المـی0دي، و الـذي کـان    

الّتوثیـق  شاقا في بعض ا�حیان، و بدایة القمونات القنصلیة مـن خـ0ل ظهـور القناصـل فـي      
  )2(.کدلیل علی وجود القمونة

و aرتباط إثبات وجود القمونة بظهور القناصل في الوثائق، فإّنها غالًبـا کانـت متـأخرة جـًدا         
، و لکن أیًضا کنتیجة لفراغ توثیقي، فمث0 فـي می0نـو     بالنسبة  للظهور الفعلي للهیئة القضائیة

ن لومباردیـا و توسـکانیا، أرzخـْت أولـی ا�شـارات      و في فلورنسا، و هي أهم و أکبر و أشهر مد
   )3(.تباعا) م 1138( و ) م 1117( للقناصل بـ 

   و الواقع أ̂نه و منذ النصف ا�ول من القرن الحادي عشر المی0دي، بـدأت می0نـو، کریمونـا        
عیها و بریسکیا بالبحث عن الحریة، لکن النجاح لم یکن ُیکلـل جهـود المـدن دائًمـا، فـي سـ      

و حتی نهایـة القـرن الثـاني عشـر، لتحصـل      . للتحرر من طغیان ا�سقف أو ا�مراء ا�قطاعیین
   )4(.المدن في لومباردیا علی استق0لها

  و قد اجتمعت عدة عوامل في إیطالیا لیکون التجدید سریًعا؛ فبفضل تسـابق فکـر الحریـة،        
ة، و حتی التأثیرات المسیحیة، أعـادت أغلبیـة   و القوانین اللومباردیة و مبادئ الحقوق الرومانی

المدن في لومباردیـا، فینیتـي و توسـکانیا بنـاء ا�سـوار المهدمـة مـن طـرف البرابـرة، کمـا           
فکـان   )5(.نموذج الجمهوریة الرومانیـة أاسترجعت المدن حکمها الشعبي، و أعید تشکیلها علی 

                                      
  .224 ، مرجع سبق ذکره، صرایلي کافینرایلي کافینرایلي کافینرایلي کافین    ....1

2. Delumeau . J . P &  Heullant- Donat . I, op.cit, p 88.  
3. Doumerc . B, op.cit, pp 35, 36.  
4. Fliche . A, op.cit, pp 610, 611.     
5. Béchard . F, Droit Municiale au Moyen Age, Paris : Durand Libraire-Editeur, 1861, 
Tome : 1, p 274.  
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فـي المهـام ا�داریـة     المجـالس البلدیـة أو  م السیاسیة في کل السکان أحرارا، و لهم مشارکته
کان التجار یؤدون الخدمة العسکریة علـی قـدم   ) م 750( البسیطة، و في وقت مبکر منذ سنة 

المساواة مع م0ك ا�راضي الذین یعادلونهم في الدخل، کما أّن کل المواطنین کانوا مسـؤولین  
و اaجتماعیة اaستثنائیة هـي التـي   عن حمایة ا�سوار في مدینتهم، و هذه الظروف السیاسیة 

مکنت المدن ا�یطالیة من اaستجابة لمحفزات النمو الـدیمغرافي و النهضـة الزراعیـة، بـأکثر     
  )1(.حزًما من بقیة أوروبا الغربیة

و منذ عهد أوتو ا�ول، و بحمایته، قّدمت غالبیة المدن حکومات بلدیة تأسسـت علـی ثقـة           
ن لها طیلة الوقت حکـام شـعبیون یسـمون فـي القـوانین اللومباردیـة             و انتخاب الشعب، و کا

) Schultheiss ( و عند الفرنجة )Echevins .(ء هم من شکل مجaلس الکونت فـي  و کان هؤ
و مع ذلك ظلت هذه المدن تبحث عـن حریـة أکبـر �عـادة     . البرجوازیة المدینة، و هم ممثلو

  )2(.نموذج الجمهوریة الرومانیةأ

a شك أّن التنظیم السیاسي داخل المدن ا�یطالیة الوسیطیة، إّنما نشأ علی قاعدة من إرٍث     
دن سابٍق، و اجتماع لظروف دفعت إلی تغّیر وجه التجمعات السکانیة في المـدن، فعرفـت المـ   

ثر ممارسة للتجارة، ظهور متطلبات تنظیم مستقل، خاصة تلـك  ا�کثر اکتظاظا بالسکان و ا�ک
حفظت بعًضا من بقیة التنظیم المدني الروماني، و نعمت بشـروط ضـروریة لنظـام بلـدي          التي

و باستق0ل ذاتي، و إن لم ُتعرف في مرحلة متقدمة من تلك الفترة بالقمونات، و لـم یکـن لهـا    
  )3(.حکام قناصل

الطبقة الـدنیا  و ن من ا�کلیروس ا�دنی، المؤلفو) Les Patares (و کان الدعم الذي قدمه     
أحـد العوامـل التـي سـاعدت علـی تحریـر المـدن         ،من الشعب، لوجهاء المدینـة مـن التجـار   

فناٌء قموني یدیر المدینة، و فـي می0نـو بـدا    ) م 1068(اللومباردیة، فأصبح في لوکا منذ سنة 
ـ  ، )م 1067(واضحا أن المدینة تحررت من السلطة ا�سـقفیة منـذ سـنة     أّن  مـن  رغمعلـی ال

                                      
أبـو صـرة محمـود أحمـد،     : ، ترجمـة و تقـدیم  1350 -950 ثورة العصور الوسطی التجاریـة ، رترترترتلوبیز روبلوبیز روبلوبیز روبلوبیز روب .1

  .  89، ص ELGA ،1997منشورات : السوري ص0ح الدین حسن، مالطا: مراجعة
2. De Sismondi . S, op.cit, p 268.  
3. Cibrario . L , op.cit, p 64.  
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، و أصبحت بلیزوس حرة فـي  )م 1107(اصل لم یسموا للمرة ا�ولی في النصوص إaّ سنة القن
فیسونس، بولونیا، بافیا  کل من سیریمونا و لودي، لیکون دور) م 1095(و في سنة ) م 1090(

  )1(.و جنوة aحقا

البوا و بعث قیام المدن الحرة شمالي إیطالیا روحا جدیدة في سکان مدینة روما، الـذین طـ      
مجلس شـیوخ  ) م 1143(هم أیًضا بالعودة إلی الحکم الذاتي المدني a الدیني، و اختاروا سنة 

جـدًدا   مؤلف من ستة و خمسین عضوا، و ظلوا لعدة سنوات بعد هذا التاریخ یختارون له أعضاًء
  )2(.عام في کل

لم تکن واضـحة   ،)م 1155 -1143بین ( غیر أن روما لم تعرف سوى تجربة قمونیة مؤقتة     
و بعـض التـأثیر مـن قـس     ، )Sénat(یناتو سـ المعالم، فهي فقط قامت علی استرجاع سـلطة ال 

الذي واجه السلطة الزمنیة للکنیسة، لیتم ) Arnaud De Brescia(أرنود البریسکي  مصلح هو
  )3(.إلغاء القمونة من طرف فریدریك ا�ول بعد تحقیق تسویة مع سیناتو المدینة و البابویة

لقد نتجت الحرکة القمونیة من التفاف سکان المدن حول مطالبة النظم السائدة باسـتیعاب      
ث0ثة احتیاجات أساسیة لهم، بإمکانهم في حال تلبیتها، الحصـول علـی منـاخ م0ئـم لتغییـر      

و کانت المطالبة بالحریة علی رأس هذه اaحتیاجات، مع السـعي  . أوضاعهم و النهوض بمدنهم
  .لقوانین السائدة، و البحث عن نظام ضریبي م0ئم و عادللتغییر ا

إّن تعاطي ا�عمال التجاریة من طرف برجوازیة المدن، أوجد شعوًرا بالمسؤولیة الجماعیـة،      
و هـم  ( و الرغبة في إنشاء مؤسسات حرة، و استولی علی العناصـر المکونـة لمجتمـع المـدن     

اعتماد قوانین تضمن لهم تحصیل أمـوالهم و تحقیـق    رغبة في) التجار و البحارة و الصناعیون
مبادئ التعـاون فـي   أرباحهم بأقل ا�خطار، فنمت لدیهم شجاعة أدبیة و إقدام دفعا إلی تبني 

و بطبیعـة الحـال کانـت هـذه اaحتیاجـات و المیـول مغـایرة         )4(.المطالبة بتلبیة احتیاجاتهم

                                      
1. Fliche . A, op.cit, p 611.  

  .262، ص 4، مج 4 ، مرجع سبق ذکره، جدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول. 2
3. Menant . F, op.cit, p 167.  

  .23، مرجع سبق ذکره، ص دلماس کلوددلماس کلوددلماس کلوددلماس کلود. 4
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عکس اهتمامات و أفکار المجتمع الـذي کانـت   للتنظیم التقلیدي في أوروبا، و قد دارت طبعا، 
  )1(.فیه السلطة المادیة لم0ك ا�رض و السلطة الروحیة للکنیسة

و أول احتیاجات البرجوازیین، کانت بحـثهم عـن الحریـة الشخصـیة التـي یکـون العمـل            
و الطبقـة البرجوازیـة لـم تـدرك أنهـا، مـن خـ0ل         )2(.التجاري من دونها أمًرا شبه مسـتحیل 

مطالبتها بالحریة، تطرح فکرة حقوق ا�نسان، �ّنها لم تکن تطالـب بالحریـة لـذاتها باعتبارهـا     
  )3(.حًقا طبیعًیا من حقوق ا�نسان، بل لما کان یترتب علیها من امتیازات

و التي علـی أساسـها یـتم التقاضـي، �ن     لسائدة، اأما اaحتیاج الثاني، فکان تغییر القوانین     
ات لم یعد ا�رض، إّنما التجارة و الصناعة، التي اعتمـد علیهـا وجـود النـاس فـي      أساس الع0ق

و مع الوقت استطاعت المدن أن تحصل علی محاکم خاصة بها، مع أّنها بـدت کمـا لـو    . المدن
  )4(.کانت جزًرا لقضاٍء مستقٍل خارج العرف ا�قلیمي

ت المدن نظاما ضـریبیا جدیـدا یختلـف    و اعتماًدا علی اaستق0لیة القانونیة المحصلة، أنشأ    
عن ذاك الذي کان سائدا في النظام ا�قطاعي، أین کانت الضرائب التزاًمـا مالًیـا محـدًدا بغـض     

هذه ا�خیرة التي کانت تضاف إلی موارد السـید ا�قطـاعي دون   . النظر عن دخل دافع الضریبة
د تغّیـر القـوانین، لـم تعـد     لکـن بعـ  . تخصص جزء منها للصرف علی المصلحة العامة للمدینـة 

یترتب الحکومات في المدینة تعترف باaستثناءات و اaمتیازات؛ فالتساوي في الحقوق المدنیة 
اه المدینة، و منها ا�سهام في جمیـع النفقـات العمومیـة، مـع     َجُتعلیه التساوي في الواجبات 

تقـدیر الضـریبة علـی    تفاوت نصیب کل مواطن من آداء الضریبة بحسب مـوارده المالیـة، أي   
کما أّن مجموع ما ُیتحّصل علیه من جمع الضرائب کان ُیصرف في سدz النفقات . أساس الدخل

  )5(.العامة للمدینة، و علی رأسها بناء ا�سوار و حمایتها

                                      
  .54، مرجع سبق ذکره، ص بیرین هنريبیرین هنريبیرین هنريبیرین هنري. 1
  .نفسهالمرجع . 2
  .188، مرجع سبق ذکره، ص الحضارة و النظم ا�وروبیة في العصور الوسطی، العریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید الباز. 3
  .56، 55، مرجع سبق ذکره، ص بیرین هنريبیرین هنريبیرین هنريبیرین هنري. 4
  .129، مرجع سبق ذکره، ص فرح نعیمفرح نعیمفرح نعیمفرح نعیم. 5

  .201، مرجع سبق ذکره، ص الحضارة و النظم ا�وروبیة في العصور الوسطی، العریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید الباز   
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أ̂نه و ضمن  من رغمعلی الإذن کان النضال أساسا حول الوضعیة القانونیة للمدن و سکانها،     
وني و السیاسي لتلك الفترة، أي نهایة القرن الحادي عشر المی0دي، لم تکن المـدن  ا�طار القان

مع أّن ازدهـار المـدن فـي     )1(.تلّقی بصفته إقطاعا ملکیة المهن و إنتاج الثروات سوى مجموٍع
إقلیم لومباردیا و في ألمانیا أیضا کان مؤشرا علی تراجع النظام ا�قطاعي و اaقتصاد الزراعـي،  

حساب تقدم اaقتصاد التجاري و النقـدي، و هـو مـا دفـع آلیـا لتراجـع سـلطان ا�مـراء         علی 
  )2(.ا�قطاعیین، الکنسیین و العلمانیین

و مع الوقت أصبح واضحا أنه لتبقی فئة التجار و عائ0تهم، کـان a بـد مـن تغّیـر ا�وضـاع          
صـول المـدن علـی قـدر مـن      القانونیة للمجتمع بأسره، و لم یکـن هـذا التغییـر لیـتم إa بح    

  )3(.اaستق0ل الذاتي سیاسیا، في شکل حکومة محلّیة مستقلة، إقلیمًیا و داخلًیا

و دفعت التطورات الحاصلة البرجوازیین لتثبیت أسس نظام المجالس البلدیة الذي ظهـرت      
بوادره في القـرن الحـادي عشـر و اکتملـت کـل عناصـره الحیویـة فـي القـرن الثـاني عشـر            

و می0نو فـي  ) م 1095(و أستي في ) م 1085 -1080(فکانت بیزا في الفترة بین  )4(.المی0دي
مـن أوائـل المـدن ا�یطالیـة التـي      ) م 1099(و جنوة سـنة  ) م 1098(و أریزو في ) م 1097(

لتلحق بالفنـاء القمـوني، فیمـا بعـد کـل مـن        )5(.سجلت ظهورها في الحرکة القمونیة الناشئة
)    م 1117(، یرجـام فـي   )م 1115(، لوکا في )م 1112(، کریمونا سنة )م 1105(بیستویا سنة 
ـ )م 1125(و بولونیا سنة  ـ   ، و قبل منتصف القرن الثاني عشر أثِب فـي   ات ظهـور القناصـل نهائًی

  )6(.بلیزوس، مودینا، فیرونا، بارما و فلورنسا

إّن ادعاءات المدن في أن تحکم نفسها بنفسها، و رفضها �ي إشراف فعلي و دائـم تمارسـه       
، دفعتهـا نحـو المعارضـة،            )أي ا�میـر أو الملـك  ( الدولة علیها، حتی مع بقائها موالیـة للدولـة   

                                      
1. Nys . E, Recherche Sur L’Histoire de L’Economie Politique, op.cit, p 36.  

  .172، مرجع سبق ذکره، ص عبد الحمید رأفتعبد الحمید رأفتعبد الحمید رأفتعبد الحمید رأفت. 2
   .188، مرجع سبق ذکره، ص الحضارة و النظم ا�وروبیة في العصور الوسطی، العریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید الباز. 3
  .56، مرجع سبق ذکره، ص بیرین هنريبیرین هنريبیرین هنريبیرین هنري. 4

5. Delumeau . J . P & Heullant-Donat, op.cit, p 88.  
6. Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, p 47.  
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الملـوك  و وضعتها في مواجهات مع السلطات المحلیة؛ ا�قطاعیین و ا�ساقفة، ثم فیما بعد مع 
  )1(.و ا�باطرة

و في ظل عجز ا�ساقفة عن کبح قوة و مطالب القمونات سلموا لها بمطالبها، و سمحوا لهـا      
مجبرین، ببلوغ ما تطمح إلیه من نفوذ سیاسي، و هو مـا أکسـبها قـوة سیاسـیة دفعتهـا فـي       

لیتها، فـدخلت  مواجهتها الثانیة مع ا�باطرة ا�لمان �ن تستمیت دفاعا عن حریتهـا و اسـتق0  
و خرجت منـه  . ، طیلة القرنین الثاني عشر و الثالث عشر المی0ديفي صراع طویل مع ا�باطرة

  )2(.مکللة بالنصر في النهایة، و هو ما حقق لها استقa0 سیاسیا تاًما

إذن، و بخطی حثیثة، بدأ التنظیم الجدید یثبت وجوده؛ فـي البدایـة أخـذ شـکل جمعیـة          
عوا لکسر أو للحد من استبداد القساوسة و سلطتهم، ثم دخل في اتصال معهم خاصة �ناس س

و مع ا�مراء ا�قطاعیین، لیکسر القیود و التنظیمات ا�قطاعیة المعیقة، و یصـبح قـوة شـعبیة    
ثـم   )3(.أعلنت می0د القمونة، أي دولة بقانونها الخاص و لیس امتیازا ل�شخاص و المجموعـات 

البت باaستق0ل الذاتي قواعد قانونیة لسیادتها، و برنامًجا سیاسًیا مبتکـًرا  طورت المدن التي ط
  )4(.دول -في شکل مدن

لقد أصبح الشغف للحریة هاًما في إیطالیا، قبل نهایـة آخـر حملـة صـلیبیة، فعمـدت کـل           
مدینة إلی شراء حریتها، في ظل احتیاج ا�مراء ا�قطـاعیین للمـال، أو الحصـول علـی وصـل      

رٍم من أمیر، یعفیها من التبعیة، و هو ما مکنها من إیجاد امتیازات قمونیة جد واسعة و جـد  بک
  )5(.مهمة

سجلت سنوات الخمسینات من القرن الثاني عشـر نهایـة مرحلـة تشـکیل القمونـات التـي           
   أدرکت منعطًفا هاًما، و اتخذت لها مکاًنا في المجال ا�یطـالي، عنـدما دافعـت مـدن الشـمال        

                                      
  .529، 528، مرجع سبق ذکره، ص غریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرون. 1

  .106، 105، مرجع سبق ذکره، ص أوروبا العصور الوسطی النظم و الحضارة، عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح.  2
3. Bourgin . G, op.cit, p 20. 
    Benevolo . L, op.cit, p 171.  
4. Heullant- Donat . I & Pérol . C, op.cit, p 24.   
5. Béchard . F, op.cit, p 280.  
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و الوســط عــن ســلطتها فــي مواجهــة مطالبــات فریــدریك بربروســا المتــوج إمبراطــوًرا ســنة       
  )1().م 1152(

و بعد تدمیر می0نو، و خوفا من أن تلقـی نفـس مصـیرها، اختـارت المـدن القمونیـة فـي            
، أن تتهیکل ضـمن هیئـة خاصـة فـي مواجهـة      )م 1170 -1165(لومباردیا في السنوات بین 

فتشـکلت العصـبة   . ا�باطرة و ا�مراء، و حتی القمونات المنافسة، و لحمایة تجارتهـا  طموحات
غانو راطور و کّبدته هزیمة قاسیة في لیالتي قاومت ا�مب) La Ligue Lombarde(اللومباردیة 

، و أجبرته علی الرضوخ لمطالبها في نهایة المطاف، و بعد وقت قصیر، و لنفس )م 1176(سنة 
  )La Ligue Toscane.()2(الهدف تشکلت العصبة التوسکانیة 

لقد أثبتت المدن القمونیة في هذه المرحلة أن a قوة یمکـن أن توقفهـا، و أّنهـا بتطورهـا         
بلغت ذلك الحد الذي a یمکن أبـدا العـودة منـه    السریع وسط مقاومة البابویة و ا�مبراطوریة، 

إلی الوراء؛ لقد کبرت و أعید تنظیمها، و کانت متأکدة من المسـتقبل، و کـان للشـعوب فیهـا     
أفکار زمن آخـر، و أراد أن یحکـم   ) م 1152(لذلك فإنه عندما حمل فریدریك ا�ول في حصة، 

ا منه علی مصـلحته أجبـر علـی إعطـاء     بسلطة a متناهیة، واجهته المدن اللومباردیة، و حفاًظ
" س0م کونسـتانس " تنازل مناسٍب لما کان موجودا مسبًقا من حریة للقمونات، فکانت اتفاقیة 

 )La Paix de Constance(     مجرد إطار قانوني کان ینقص تلك المدن، التـي کانـت مسـتقلة
  )3(.عن ا�مبراطوریة فعلًیا

، أعلن عن نهایة الصـراع الـذي   م 1183 جوان 25في " سکونسستان" و اaتفاق الموقع في     
دام ث0ثین سنة بین ا�مبراطور و القمونات المتحدة، و ضمن لهذه المدن، الحـق فـي تجنیـد    

وارها الوaیـة القضـائیة،   أسـوارها، و فـي أن تمـارس داخـل أسـ      الجیوش، و في تعزیز و تقویة

                                      
1. Heullant- Donat . I & Pérol . C, op.cit, p 11.  

  .531، مرجع سبق ذکره، ص غریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرون. 2
Cibrario . L , op.cit, p 73. 

 .224 -222، ص )3(عن تأسیس العصبة التوسکانیة، أنظر وثیقة التأسیس في الملحق رقم  •
3. Ibid, pp 9, 10.  
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لقـد جلـب اتفـاق کونسـتانس      )1(.و اتحاداتهاو أن تحفظ و تجدد أح0فها المدنیة و الجنائیة، 
  )2(.للقمونات اللومباردیة إمکانیات جدیدة �ثبات سیادتها

من خ0ل المطالبات و مسار التطور، ندرك أّن القمونات الحرة الناشئة کانـت فـي حقیقتهـا        
الـذي  ، أو هکذا بدأت، لکـن التطـور المؤسسـاتي    )3(من أجلهم و بواسطتهم و حکومات للتجار

  .بلغته هو الذي منحها الطابع الجمهوري أو الدیمقراطي في أغلبها

و بالرغم من أن ظروفا و عوامل عدیدة قد ساهمت في ظهور القمونـات ا�یطالیـة، إaّ أنهـا        
ــة    ــم تحــدث نتیجــة لقــرارات بابوی ــا اتصــفت بســمات مشــترکة؛ أولهــا، أّن نشــأتها ل               جمیًع

إّنما نبعت من واقع الحال و المبادرات المحلیة، و ثانیها أن تطورها نـتج عـن    أو إمبراطوریة، و
و خ0ل مسار تطورها  و مع أنه. خاص في کل مدینةتطور القوى اaقتصادیة و التجاریة بشکل 

هیمنت العدید من العائ0ت الثریة علی مجالسها، فإّن کل القمونـات تقریًبـا، ُوِضـعْت قوانینهـا     
رف کل أعضائها و بذلك کانوا یحکمون أنفسهم بأنفسهم، و کانوا یحافظون علـی  الخاصة، من ط

  )4(.قوانینهم و تقالیدهم بدقة و حرص شدیدین

و مثل مکاسب الحریة التي أخذت بالتدریج، التنظـیم السیاسـي للقمونـات ا�یطالیـة هـو          
نمـط واحـد أو نسـق    ا�خر عرف تدرًجا في النماذج و وسائل الحکم، فلم تحافظ المدن علـی  

إذ ما یمّیز التجربة القمونیة في إیطالیـا هـو التنـوع؛ التنـوع فـي      . ثابت طیلة الفترة الوسیطیة
التنظیمات القانونیة، ا�داریة و السیاسیة التي عرفتهـا المـدن، و لکـن أیضـا التنـوع بالنسـبة       

  .بالفناء القمونيللمدن نفسها، أي في صیغة الحکم التي تبنتها، و في کرونولوجیا لحاقها 

ن من أکبر مدن الوسـط و الشـمال، اسـتثناًء عـن بقیـة      عّد روما و البندقیة، و هما اثنتاو ت    
قمونیـة قصـیرة، فإّنهـا     فروما و إْن کانت قـد عاشـت تجربـة   . المدن في هذه التجربة القمونیة

                                      
1. Béchard . F, op.cit, p 282.  

  .221 -215 ، ص)2(عن اتفاقیة س0م کونستانس، راجع الملحق رقم  •
2. Racine . P, op.cit, p 41.  

دار دمشـق،  : ، دمشـق 1، ط اaقتصادیة بین الشرق و الغرب في العصـور الوسـطی  الع0قات ، زیتون عادلزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادل. 3
  .34، ص 1980

  .34، 33المرجع نفسه، ص . 4
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    ، )1(البابـاوات  اختلفت جوهریا عن بقیة مدن الوسط و الشمال بأ̂نها ُسیzرت مباشـرة مـن طـرف   
  .و بالتالي لم تکتمل فیها التجربة القمونیة

    أما البندقیة فعلی الخ0ف، کانت أکثر المدن استق0لیة في الشـمال ا�یطـالي، کمـا سـبق         
و رأینا، و هـي لـم تشـارك فـي نضـاaت المـدن ضـد السـلطة ا�مبراطوریـة، لتحصـیل هـذه            

کما أّن النظام السیاسي الذي اّتبعته البندقیـة a یمکـن تصـنیفه ضـمن النظـام      . لیةاaستق0
و رغـم أنهـا عرفـت    . القموني، �̂نها کانت بمثابة جمهوریة فعلیة ذات سـیادة تامـة و منفصـلة   

بالموازاة المؤسسات القمونیة، إaّ أّنها ُحِکمت من طرف حاکم وحید هو الدوج، المختار أساسـا  
 Consilium( لجمعیة العامة للمواطنین، و من بعدها من طرف مجلـس الحکمـاء   من طرف ا

Sapientum( خیر الذي ظهر سنة�، و کان ُینتخب دورًیا من طرف الجمعیة )م 1143(، هذا ا
  )2(.العامة للمواطنین

و کانت سلطة الدوج في البندقیة محدودة، فهو محاٌط أص0 بالقضاة الذین کـانوا یحضـرون       
ی في المهمات الدبلوماسیة، أما مصطلح القمونة فقد استخدم �ول مرة في البندقیـة سـنة   حت

  )3().م 1144(

یـة لفتـرة طویلـة، إaّ أن مجلـس     و بالرغم من أن منصب الدوج لم تحتکره أّیة عائلـة بندق     
المجلس  مونة في البندقیة، کان في معظمه بأیدي العائ0ت البندقیة الثریة، لکن اتساع هذاالق

و اختصاصاته، سمح بضم کل رجال ا�عمال البنادقة في عضویته، و کانت التنظیمات التجاریة 
و ا�داریة و السیاسیة و العسکریة التي حکمت البندقیة و مسـتوطناتها التجاریـة فـي الخـارج     

  )4(.تنبثق عن هذا المجلس

للحذر، فالحدیث یجـب أن یکـون    إّن هذا اaخت0ف و التمایز في التجارب القمونیة یدفعنا    
عن القمونات و لیس عن القمونة، �ن الصیغة لم تکـن موحـدة، مـا دامـت سـیرورة التشـکل             

                                      
1. Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, pp 46, 47.  
2. Ibid, p 47. 
    Racine . P, op.cit, pp 36, 37.  
3. Ibid, p 37.  

  .32، مرجع سبق ذکره، ص دیة بین الشرق و الغرب في العصور الوسطیالع0قات اaقتصا، زیتون عادلزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادل. 4
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و إْن کانت المدن ا�یطالیة خ0ل  )1(.تعبیر هذه المؤسسات الحضریة الجدیدة مختلفة و وسائل
فترة العصور الوسطی المتأخرة، مجموعة متناسقة و أصلیة في أوروبا، فهذا لـم یمنـع مـن أن    

کانـت أحـد الخطـوط     تکون لکل منها هوّیتها الخاصة و تطورها الخاص، فالُخصوصیة المحلیـة 
  )2(.الرئیسیة للحضارة القمونیة

ي یسیر دون توقـف، بظهـور فعالیـات جدیـدة لتـأطیر النخـب       بالموازاة کان التطور القمون    
أین اقُتسـمت آداءات و عوائـد الحیـاة المشـترکة التـي طبعـت       . الحضریة في المدن القمونیة

  .القمونة و هیئاتها

و نحاول في المبحث الموالي التعرف علی الهیئات التي تکونت منها القمونة، و کیـف توزعـت   
  .مهام التنظیم الحضري علیها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
1. Doumerc . B, op.cit, p 8.  
2. Menant . F, op.cit, p 153.  
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        ....نظام القمونة و هیئاتهنظام القمونة و هیئاتهنظام القمونة و هیئاتهنظام القمونة و هیئاته: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

یمکن تقسیم التاریخ القموني، حتی القرن الثالث عشر المـی0دي، إلـی مـرحلتین بحسـب         
  :التنظیم السیاسي و تطوره، و هما

،        )نهایـة القـرن الثـاني عشـر المـی0دي      -نهایة القرن الحادي عشـر (  ::::العهد القموني ا�ولالعهد القموني ا�ولالعهد القموني ا�ولالعهد القموني ا�ول -1
      و نمیز فیه القمونات القنصلیة التي ُسـیzرت مـن قبـل القناصـل، أو القمونـات ا�رسـتوقراطیة       

  )1(.أو ا�ولیغارشیة

و فیـه   ،)القـرن الثالـث عشـر المـی0دي     -نهایة القرن الثاني عشـر (  ::::العهد القموني الثانيالعهد القموني الثانيالعهد القموني الثانيالعهد القموني الثاني -2
، أمــا )Podestat(تعقــدت وظــائف القمونــات، و کــان علــی رأســها حــاکم وحیــد أو بودســتا 

ا�ولیغارشیة التي حکمت و هیمنت إلی غایة هذه الفترة، فقـد نازعتهـا المجموعـات الشـعبیة         
)Popolo (علی سلطتها.)2(  

في البدایة اتبعت غالبیة المدن في الوسط و الشمال، نظام القمونة القنصلیة، حیث ُسـیzرت      
و یتحـدث المؤرخـون ا�یطـالیون عـن          . المدینة من طرف مجموعة من القناصل المنتخبـین 

،      "المرحلـة القنصـلیة للقمونـة   " في حین یستخدم غیرهم مصـطلح  " القمونة ا�رستقراطیة" 
صط0حین دaلته، فبینما یعّبر ا�ول، و بشکل جید، عن هیمنـة ا�رسـتقراطیة علـی    0 اaو لک

، أین کان الحکم في المراحـل  )م 1183" (س0م کونستانس" حکومة المدینة و ذلك إلی غایة 
ــع     ــوازیین م ــاون البرج ــی تع ــاد عل ــدأ باaعتم ــد ب ــة ق ــی للقمون                ) Les Vavasseurs(ا�ول

، و هؤaء ینحـدرون مـن العـائ0ت ا�رسـتقراطیة القدیمـة ذات ا�صـول       )Les Capitanei( و
أما المصطلح الثاني فیبین کیف فـرض الحکـم القنصـلي    . الجرمانیة سواٌء لومباردیة أو فرنجیة

  )3(.نفسه في کل المدن خ0ل القسم ا�کبر من القرن الثاني عشر

نات في القرن الثاني عشر، لم ینـف روح اaسـتق0لیة   و الواقع أّن ا�صل ا�رستقراطي للقمو    
البلدیة التي مست في العمق، بدرجة أو بأخرى، المؤسسات الرومانیـة القدیمـة فـي المدینـة،     

                                      
1. Delumeau . J . P & Heullant- Donat . I, op.cit, p 88.  
2. Ibid.  
3. Racine . P, op.cit, p 21. 
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نموذًجا لتنظیم سیاسي حقق أکبر تطـوٍر ممکـٍن   أفقد شکلت المدن في توسکانیا و لومباردیا 
  )1(.للحریات المدنیة

شعبیة علی بلوغ مراتب السلطة داخل المدینـة، لـم یکـن بعـد مـن      ثم إّن حرص الفئات ال    
احتیاجات السکان في هذه المرحلة، أین وّفرت الحکومات القنصلیة الحریات و الحمایة ال0زمة 
لمختلف أنشطة السکان، و بالموازاة، لم یکن هناك تسلط للفئات ا�رستقراطیة المکونة �جهزة 

�  .ولی من التنظیم القمونيالحکم المدنیة في المرحلة ا

اعتمدت المدن القمونیة علی مجموعة من المؤسسات التي حققـت مـع اخـت0ف وظائفهـا         
  :و علی رأس هذه المؤسسات. مبدأ فصل السلطات، و المراقبة الشعبیة

        ::::الجمعیة العامة للمواطنینالجمعیة العامة للمواطنینالجمعیة العامة للمواطنینالجمعیة العامة للمواطنین1-

ا�صل تجتمـع   ، و هي في)Arengo(أو ) Parlamentum(أو ) Concio(کان یطلق علیها     
بکل الرجال في المدینة، و تشکل السلطة التشریعیة التي تعـّین القناصـل، و تحـدد توجهـات     

  )2(.إلخ...الحکومة المتعلقة بالحرب و السلم و التحالفات و ا�عفاءات،

تجتمع الجمعیة العامة عدة مرات في السنة، و تحدیدا من أجل تعیین القناصل، أما مکـان      
و عـادة سـاحة فـي المدینـة، لکـن فـي الغالـب تکـون اaجتماعـات فـي سـاحة            اجتماعها فه

  )3(.الکاتدرائیة

و الجمعیة العامة ما هي إaّ امتداد للجمعیات القدیمة للمواطنین، و التي بقیت علی الحالـة      
نفسها إلی غایة القرن الثاني عشر، و في القمونات الصغیرة حفظ هذا الشکل من الدیمقراطیـة  

اشرة دون اللجوء إلی إنشاء مجالس کبیرة یتم فیها انتخاب ممثلین عن مواطني المدینـة،  المب
و خاصة خ0ل فترة حکم فریدریك ا�ول، نرى ظهور ) م 1140(لکن aحقا و بدایة من سنوات 

  )4(.مجالس واسعة بمئات من ا�عضاء أو أکثر

                                      
1. Béchard . F, op.cit, p 278. 
2. Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, p 47.  
3. Racine . P, op.cit, p 24.  
4. Delumeau . J . P & Heullant- Donat . I, op.cit, p 90.  
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لمدینة، أو باجتماع ممثلین عـنهم،  و سواٌء کانت الجمعیة العامة تعقد بحضور کل مواطني ا    
فإنها حققت، في ک0 الوضعین، للمجموعـة السـکانیة حـق الممارسـة المشـترکة فـي الحیـاة        

  .السیاسیة لقمونتهم

و مثل مواطني أثینا کان ا�هالي في بعض المدن الصـغیرة یعقـدون جمعیـة عامـة لسـن          
ألفا، انتخبت مجالس ُیختـار   عن عشرین القوانین، غیر أن غالبیة المدن التي یزید عدد سکانها

و تتداول هـذه المجـالس کـل المسـائل المتعلقـة بمصـلحة و سـ0مة        . ها لمدة محددةأعضاؤ
اجتماعاتها مقتصرة علی التشکی0ت أو المصادقة علی القرارات، بـل حـوت   المدینة، و لم تکن 

) م 1292(و، سـنة  عضـ  600نقاشات معمقة، و لنا مثال في اجتماع مجلس جنوة المکون من 
الذي اجتمع لبحث الع0قات المتدهورة مع الفرنسیین، فتداول علی الک0م فیه أکثر مـن مائـة   

  )1(.من أعضائه أثناء جلسات دامت سبعة أیام

" مجلس الثقـة " ع0وة علی الجمعیة العامة للمواطنین، کان هناك مجلسان أحدهما یدعی     
)il Consiglio di Credenza(یدیر المالیة و یراقب عمل القناصل، فهو بمثابة مجلـس   ، و هو

أو بالسـیناتو  " بالمجلس الکبیر" تنفیذي، أما ا�خر فیتکون من مائة عضو علی ا�قل، و یعرف 
)Sénat (     ت الشـعب، و کـان یشـارك فـيaحقا لمداوa و مهمته تجهیز المراسیم التي تخضع

لعـام للشـعب، و المسـتدعی بصـوت الجـرس      السلطة التشریعیة الممارسة من طرف التجمع ا
  )2().البرلمان( الکبیر إلی الساحة العمومیة من طرف الجمعیة العامة للمواطنین 

        ::::القناصلالقناصلالقناصلالقناصل2-

الثـاني عشـر، و کانـت    جد القناصل في المشهد السیاسي للقمونات إلی غایة نهایة القـرن  ُو    
فالسلطة البلدیة التي کانـت تظهـر   . ةالجمعیات القنصلیة في القمونات بمثابة السلطة التنفیذی

     ارسة فعلیا مـن طـرف القناصـل    مصادرة عن المجلس العام علی صوت جرس البلدیة، کانت م
  )3(.و مجلس الثقة، و کان مجلًسا محدود العدد

                                      
  .228، مرجع سبق ذکره، ص رایلي کافینرایلي کافینرایلي کافینرایلي کافین. 1

2. Béchard . F, op.cit, p 275.  
3. Bourgin . G, op.cit, p 20.  
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لم یکن عدد القناصل محدًدا بفترة زمنیة أو بمدینـة معینـة، إذ کـان یتغّیـر فـي المدینـة           
کـان عـدد القناصـل أربعـة     ) Arezzo(ظروف و اaحتیاجات، فمث0 في أریزو الواحدة حسب ال

، لکن في غیر هذه الفترة کانوا أکثر بکثیر، و کـان عـددهم   )م 1198(و ) م 1163(بین سنتي 
و فـي می0نـو کـان هنـاك أکثـر مـن ث0ثـة و عشـرین قنصـ0 سـنة                . یتغیر من سنة �خـرى 

و لحـل المشـکلة لجـأت العدیـد مـن مـدن       ). م 1138(ة ، و أصبحوا أربعة فقط سن)م 1130(
ــتا      ــع منصــب البودس ــرن م ــة الق ــت، ســیتعمم بنهای ــد مؤق ــالي لحــاکم وحی              الوســط ا�یط

)La Podestatie (أو محافظ المدینة.)1(  

کان اختیار القناصل یتم عن طریق اaنتخاب، بحیث یمثلون کل المجموعة السکانیة، ففي     
 -1099(التي ظهرت في حولیات  )Compana Communis(جنوة مث0 کانت الهیئة المتحدة 

: و ظلت لث0ث سنوات و بسـتة قناصـل، قـد مثلـت الهویـات الـث0ث فـي المدینـة        ) م 1100
)Castrum( ،)Civitas (و )Burgus.()2(  

احتـرام واجبـات مهـامهم،       : و عند انتخابهم کان القناصل ملزمین بتقدیم َقسمین، أحدهما    
  )3(.أن یبقوا أوفیاء لفوائد مجموعة السکان ا�حرار: و ا�خر

و القسم الذي کان القناصل یؤدونه، هو ما منح المصداقیة لحکومة المدینة القمونیة، لـذلك،      
لجمعیات القنصلیة المکلفة با�دارة، اسـتند فـي الواقـع علـی مشـروعیة السـیادة       فإن تشکل ا

و الصـالح العـام لکـل أعضـاء     ) Respublica(الجماعیة التي ضمنت الدفاع عن الشؤون العامة 
، و کانت هذه المبادئ ا�ساسیة متواجـدة فـي التعلیقـات    )L’universitas(الجامعة الحضریة 

حلة، و قد ُحضzرت من طرف القضاة و المـوثقین المکـونین للجمعیـات    القانونیة خ0ل کل المر
  )4(.القنصلیة ا�ولی

                                      
1. Delumeau . J . P & Heullant- Donat, op.cit, p 89.  
2. Doumerc . B, op.cit, p 131.  
3. Ibid.  
4. Heullant- Donat & Pérol . C, op.cit, p 24.  
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، و کان القناصـل مکلفـین بحفـظ    یت الجمعیات القنصلیة باaستق0لیة في أداء مهامهاحظ    
، و بالدفاع عن المدینـة  )الجیش القموني( النظام العمومي و ا�من الداخلي، و تنظیم الملیشیا 

  )1(.رة العدالةو إدا

و من مهامهم أیًضا إدارة الشؤون اaقتصـادیة، فالمعـارض و ا�سـواق کانـت توضـع تحـت           
      رقابتهم و حمایتهم، و کممثلین للسـلطة التنفیذیـة تفاوضـوا و أمضـوا المعاهـدات السیاسـیة       

  )2(.و اaتفاقیات التجاریة

خروجهم من وظیفتهم في نهایة عهدتهم التي کانت تدوم بین سـتة أشـهر و سـنة،     و عند    
کانوا ملزمین بتقدیم تبریرات لسیاستهم، حیـث یخضـعون لتحقیـٍق و رقابـٍة عـن مشـروعیة       

  )Sindicatus.()3(نشاطاتهم 

م التي منحتهـا لهـ  و لقصر مدة العهدة التي یشغلها القناصل، لم یستطیعوا اغتصاب السلطة     
المدینة، و ظلوا فقط ممثلین �رادة الجماعة، و من دaئل ذلك أن الجمعیات القنصلیة افتقدت 
أحد أهم عناصر الحکومة المرکزیة و هو الرئیس، و لم تظهر رئاسة القمونة إa في وقت متأخر، 

  )4(.بعد القرن الثاني عشر، عندما اشتد ا�حساس بضرورة وجود سلطة مرکزیة مستقلة

            ::::ئات ا�داریة و التنظیم الحضريئات ا�داریة و التنظیم الحضريئات ا�داریة و التنظیم الحضريئات ا�داریة و التنظیم الحضريالهیالهیالهیالهی3-

في حدیثنا عن التنظیم السیاسي و مختلف أوجه النشاط فـي المدینـة، a یمکننـا إهمـال         
أحد أهم العناصر في المدینة القمونیة، و الذي حفظ لنا الثروة الوثائقیة التـي تمیـز القمونـات    

ثقین، الـذین شـکلوا الـرابط بـین     ا�یطالیة، إننا نتحدث عن الطـاقم ا�داري للقمونـة أو المـو   
القناصل و المجلس العام، و کانت مهمتهم تسجیل المراسـیم المهمـة للقناصـل و الجمعیـات     
العامة، ثم المجالس، و هذه المراسیم کانت تحفظ في أرشیف القمونة، و غالًبا تجمع في کتاب 

          فکـان یعـرف    ، و اختلـف اسـمه مـن قمونـة �خـرى،     )Liber Jurium(: للقـوانین یعـرف بــ    

                                      
1. Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, p 47.  
2. Racine . P, op.cit, p 24.  
3. Ibid. 
    Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, p 47.  

  .200، مرجع سبق ذکره، ص الحضارة و النظم ا�وروبیة في العصور الوسطی، العریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید الباز. 4
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) Registrum Magum(إیمیلي و في بلیـزوس أطلـق علیـه    / في ریجیو) Liber grossus(بـ 
أمـا  ). Liber Jurium(و فـي جنـوة   ) Liber potheris(بینما نجده في بریسکیا تحـت إسـم   
  )Cancellarius.()1(أو ) Notarius Communis: (الموثقون فکانوا یشتغلون تحت لقب

     و با�ضافة للموثقین کانت هناك تنظیمات تمثل المـواطنین هـي النقابـات أو اaتحـادات،         
و مرافقي السکان المسلحین، الذین شکلوا قوة مدنیـة علمانیـة، بـالموازاة مـع القـوة الدینیـة       

و کل هذه الهیئات کانت تساهم بقـدر معـین    )2(.للکنیسة، التي کانت لها سلطتها في المدینة
  . ي الحراك السیاسي و اaقتصادي و اaجتماعي للقمونةف

کان التنظیم الحضري من مسؤولیات الحکومات القمونیة، و بناء ا�سوار و تجدیـدها دورًیـا       
بحکم اتساع المجال الحضري و تجدده کان أحد أوکد مهام الحکومات القمونیـة، �ن ا�سـوار   

       » Le mur fait la Ville «ا، بـل لوجودهـا   کانت أکبر ضـامن لحریـة المـدن و خصوصـیاته    
  )3(.و المدینة الوسیطیة بدأت مع إنشاء أولی ا�سوار، و تحطمت مع تحطیم آخر ا�سوار

و في سبیل بناء ا�سوار ُجمعت الضرائب لتغطیة النفقات الدوریة التي تتطلبها اaحتیاجات     
طواعیة في ذلك، حیث کان الجمیع مهتمـین  الدائمة للتحصینات، خاصة و أن السکان ساهموا 

  )4(.بالدفاع العام عن المدینة، و بالتالي کان علیهم تحمل تکلفته، کل حسب ممتلکاته

لقد کانت الحراسة و صیانة السور و خاصة ا�بواب الرهان ا�کبر �هالي المدینة و القـادمین      
طالیة ُوِضعت بوضوح هذه المباني الرمزیة الجدد إلیها، و في کثیر من أختام و أع0م المدن ا�ی

  )5(.بأسمائها و اخت0فاتها

و بدایـة التأسـیس   و إن کان في جمع الضرائب لبناء التحصینات عـودة للنظـام الضـریبي،        
لتنظیم مالي، فإنه بالواقع عّبر عن روح المشارکة التي اسـتطاعت المدینـة بثهـا فـي سـکانها،          

و بالتالي تعمیق ا�حساس بالمسؤولیة الجماعیة، و هو ما حفز جمیع فئات المجتمـع المـدني   

                                      
1. Racine . P, op.cit, p 25.  
2. Benevolo . L, op.cit, p 172.  
3. Doumerc . B, op.cit, p 136.  

  .57، 56، مرجع سبق ذکره، ص بیرین هنريبیرین هنريبیرین هنريبیرین هنري. 4
5. Doumerc . B, op.cit, p 136.  
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) م 1132(دورهم داخل هذه المنظومة الحضریة، فقد مـول المواطنـون فـي بیـزا سـنة      للعب 
)        م 1333(و ) م 1284(ثـم بـین سـنتي    ) م 1176(إنشاء السور، و بالمثل فـي فلورنسـا سـنة    

دورة  70 کلـم طـول و   8 بـأکثر مـن  ( و هي المرحلة التي شهدت أکبر اتساع �سوار فلورنسا 
  )1().متًرا 20مرتفعة بـ 

ق العـام لمـدینتهم، و کانـت    و قد ألزمت الحکومات القمونیة مواطني المدینة باحترام النس    
تهتم في مناقشات المجلس بالصحة و النظافة، فلم یکـن بمقـدور أحـٍد أن یبنـي فـي سـیینا             

دون الحصول علی إذن خاص بذلك، و في مدینة کریمونـا لـم یکـن بإمکـان     ) م 1309سنة ( 
نص علـی  و أصـدرت معظـم القمونـات أوامـر تـ      .أحد أن یهدم بیته إaّ بهدف بناء بیت أفضل

ضرورة تنظیف الشوارع بشکل دوري و تمنع التخلص من الفض0ت عشوائًیا أو تلویـث ا�نهـار،   
کما منعت الصّباغین و الدّباغین من تلویث مصادر المیاه العامة، أو تعلیـق ا�قمشـة و الجلـود    

         )2(.في الشوارع

        ::::الجیش القمونيالجیش القمونيالجیش القمونيالجیش القموني4-

خاصـة بهـا، تکـون با�ضـافة إلـی أسـوارها،        أولت المدن القمونیة أهمیة لتشکیل جیـوش     
و مثل الضریبة کانت الخدمة العسـکریة مـن واجـب کـل     . الضامن للحریات المدنیة المکتسبة

کل المواطنین الذین تتراوح أعمارهم بین  «) Doumerc . B(و علی حد تعبیر  )3(.المواطنین
، کـانوا  )Contado(سنة و المسجلین فـي دائـرة المدینـة و فـي الریـف التـابع لهـا         60و  14

  )4(.»یتساوون مع بوابة في ا�سوار

، أعیـد  )Pedites(و مقاتلین مشـاة  ) Milites(تشکل الجیش القموني من مقاتلین فرسان     
ث0، کان هناك کان لکل حي في المدینة قوة عسکریة، في بولونیا متجمیعهم من ا�حیاء، فقد 

  )5(.في الخدمة في حي واحد شخص 600

                                      
1. Doumerc . B, op.cit, p 136.  

  .229، مرجع سبق ذکره، ص رایلي کافینرایلي کافینرایلي کافینرایلي کافین. 2
3. Racine . P, op.cit, p 26.  
4. Doumerc . B, op.cit, p 145.  
5. Ibid, p 144. 
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رایـات   لقناصل، الـذین کـان یسـاعدهم حـاملو    کانت الجیوش القمونیة نظرًیا تحت قیادة ا    
، و هو الدور الذي ُشغل غالًبا من طرف عائلة قیادیة، حمـل أعضـاؤها   )Gonfalonier(المدینة 

  )1(.إلی غایة الیوم ضمن هذه ا�سر، و هو اللقب الذي مازال )Confalonieri(لقب 

و خـ0ل مواجهــة المـدن ا�یطالیــة ل�بـاطرة ا�لمــان، اجتـازت الجیــوش القمونیـة أکثــر          
اaختبارات قسوة، و هو ما دفعها للتجمع في مجموعات مثل اللومباردیین عـن مـدن العصـبة    

ه الجیوش و زاد تنظیمها و تعززت هذ. اللومباردیة، و التوسکانیین عن مدن العصبة التوسکانیة
،     )م 1298(شـخص فـي    600و تعداد جنودها، فکانت مجموعة الفرسان في بولونیا تزیـد عـن   

  )2(.جندت فلورنسا ما یزید عن اثنتي عشرة شخًصا) م 1312(و في 

المصـاریف العسـکریة المترتبـة علـی      حو تقویة جیوشها، کان یزید من عـْبء هذا السعي ن    
، یتجنبون تجنید المرتزقـة،  )م 1173(الحکومات القنصلیة، لذلك نجد القناصل في جنوة، سنة 

إذ کانوا یرون أن من الحکمة و الفعالیـة إنشـاء مجموعـات الفرسـان مـن الرجـال المولـودین        
یتضـاعف العـدد فـي    بمدینتهم، و قرروا تقسیم الفرسان إلی مجموعات من مائـة فـارس، ثـم    

  )3().م 1211(

ن عرفتهما المدن في نهایـة المرحلـة القنصـلیة للقمونـات          ذْیللکن بعد الفوضی و الصراع ال    
و خ0ل العهد القموني الثاني نجد أن حکومات المدن، و من أجـل الحصـول علـی شـيٍء مـن      

الصراع ضد المجموعات  ا�من الداخلي، لجأت إلی استبدال الجیوش الوطنیة التي شارکت في
ــة  ــالجنود المرتزق ــعبیة، ب ــار  الش ــي الت ــوا ف ــذین عرف ــالي، ال ــدوتیري   یخ ا�یط ــم الکون باس

)Condottiere(   و هم بدورهم أسهموا في تغییر مفاهیم الحرب في أواخر العصـور الوسـطی؛ ،
 فالنب0ء الذین کانوا مبعدین بموجب أغلب دساتیر المدن عن ممارسـة الحکـم فـي المدینـة،    
وجدوا في مجموعات المرتزقة مجاaً حیوًیا �تساع أهوائهم و نشـاطاتهم، و مـن جهـة أخـرى     

                                      
1. Racine . P, op.cit, p 26.  
2. Doumerc . B, op.cit, pp 144, 145.  
3. Ibid, p 144. 



المدن ا�یطالیة التاریخ و المؤسساتالمدن ا�یطالیة التاریخ و المؤسساتالمدن ا�یطالیة التاریخ و المؤسساتالمدن ا�یطالیة التاریخ و المؤسسات    ::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث      
 

 

 

142 

تحرر التجار و أرباب المـال مـن الواجبـات العسـکریة و تفرغـوا لتنمیـة تجـارتهم و ثـرواتهم                  
  )1(.و �ص0ح الحکم في مدینتهم

ّبر علـی أّن قیًمـا و معـاییر إنسـانیة     و هذا التغیر في منحی تطور الجیوش القمونیة، إّنما ع    
جدیدة قد بدأت في الظهور بإیطالیا، فأصبح واضًحا أن الحرب التي کانت جـزًءا a یتجـزأ مـن    

، لم تعد من ا�همیة بدرجة توجـب اسـتخدام کـل طاقـات     المشهد السیاسي للعصور الوسطی
   المدینة التي تکون أکثر ص0حیة في میدان التجارة و المال أو بناء الکنـائس أو رسـم الصـور،    

و الواقع أن هذه النظـرة لـم تکـن موجـودة عنـدما تطـورت        )2(.أو إدارة دفة الحکم في المدن
ن المدینـة یـرون أن مـن    التي کان جمیع سـکا  الجیوش المدنیة عن واجبات الدفاع البسیطة

  .هاواجبهم أداؤ

و دفع نظام المرتزقة إلی فتور الروح العسکریة المدنیة، مـع تضـاعف الحـروب التـي کانـت          
تکالیفها تزداد، دون أن تکون فیها رائحة القتال علی حد تعبیـر فیشـر، بـل إنهـا َجـ̂رت علـی       

  )3(.مع نهایة القرن الخامس عشر المی0دي إیطالیا وی0ت الغزو ا�جنبي من جدید

        ::::مجتمع المدینة و فعالیاتهمجتمع المدینة و فعالیاتهمجتمع المدینة و فعالیاتهمجتمع المدینة و فعالیاته5-

کانت الع0قة بین مجموعة السـکان و المدینـة کفضـاٍء حـر، لـیس لنشـاطهم اaقتصـادي            
فشـارك جمیـع   . فحسب، بل لحیاتهم الخاصة و ع0قاتهم، تزداد ترابًطا و ت0حًما یوًما عـن یـوم  

للمدینة، و ساهموا في المناقشـات التـي تطرقـت لهـا، و المتعلقـة      السکان في الجمعیة العامة 
بمدینتهم، و في تنظیم ا�من الداخلي للمدینة، کان کـل حـي مسـؤوa عـن أمنـه الـداخلي،             

و المسؤولیة تقع علی کل سکان الحي من ناحیة الدفاع عنـه بالمحاربـة و مـن ناحیـة تهیئـة      
ثـم   )4(.سنة یستثنی من هذا الواجب 70و  18ه بین و لم یکن أي شخص یتراوح عمر. أسواره

، و لکل حي جمعیة انتخابیة، اإن تقسیم ا�حیاء مثلما کان مدنی�ا کان في الوقت نفسه عسکرًی

                                      
  .424مرجع سبق ذکره، ص ، لللل. . . . أ أ أ أ . . . . هـ هـ هـ هـ . . . . فیشر فیشر فیشر فیشر . 1
  .المرجع نفسه. 2
  .425، 424، ص المرجع نفسه. 3

4. Béchard . F, op.cit, p 276.  
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و کان أن ارتفع عدد القناصل لدرجة إمکانیة انتخاب واحٍد عن کل حي و بالمثل فـي مجلـس   
  )1(.الثقة و مجلس السیناتو

روبیون، من خ0ل القمونات، اکتشاف النموذج الجمهوري، لکن القمونات کانت لقد أعاد ا�و    
  )2(.متقدمة علی النموذج الجمهوري رغم أن استق0لها قلما کان تاًما

و یعتبر توینبي القمونات ا�یطالیة ذات طابع جمهوري رغم أن حکمها کان في یـد أقلیـة       
ي بهـا سـکان المدینـة    ِظـ قیاسا علی المسـاهمة التـي حَ   و ذلك. أولیغارشیة في أغلب النماذج

في الحیـاة السیاسـیة، و علـی مقـدرتها فـي الحفـاظ علـی مکسـب الحریـة جـوهر              ا�یطالیة 
و قد فاقت درجة المشـارکة السیاسـیة فـي أغلـب المـدن ا�یطالیـة        )3(.الدولة الحرة -المدینة

إذا وضعنا فـي الحسـبان الغیـاب النسـبي     الوسیطیة، ما کان موجودا في أثینا القدیمة، خاصة 
  )4(.للعبید

ألف نسمة، ألًفا للمناصـب   90و کانت فلورنسا تجتذب سنوًیا من بین سکانها البالغ عددهم     
العامة، و ربما تطلبت الخدمة العامة نسبة أکبر في المدن ا�صغر، ففي مدینة سیینا، التـي لـم   

 860ِذْکُر ) م 1257(سة آaف، ورد في میزانیتها لعام الذکور فیها خمیتجاوز عدد البالغین من 
   )5(.شغلوا مهمة الحراسة فیما یشبه الشرطة عدا عن العسکریین 171وظیفة عامة من بینها 

و یبقی مبدأ الحریة الذي کان قبل کل شيٍء جوهر القمونة، هو ما یجعلها، بشکل أو بآخر،     
�ة، ففي مجتمع القمونة أصبحت الحریة صـفة طبیعیـة   نموذج الجمهوریات الیونانیاستحضاًرا 

للمواطن، بعد أن کانت في السابق حکًرا علی الطبقة النبیلة، و لم یکن ا�شخاص وحدهم مـن  
تمتع بالحریة، فا�رض أیضا أعِفَیت من الرسوم ا�قطاعیة، و کانـت قـد تغطـت بالمنـازل فـي      

                                      
1. De Sismondi . S, op.cit, p 270.  
2. Delumeau . J . P & Heullant- Donat, op.cit, pp 87, 88.  

  .152، ص 2 ، مرجع سبق ذکره، جتوینبي أرنولدتوینبي أرنولدتوینبي أرنولدتوینبي أرنولد. 3
  .228، مرجع سبق ذکره، ص رایلي کافینرایلي کافینرایلي کافینرایلي کافین. 4
  .المرجع نفسه. 5
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ا�شـخاص و ا�رض واحـدًة مـن    فة إلی حریـة  القرن الثاني عشر، و َم̂ثلت حریة التجارة المضا
  )1(.ا�یجابیات الکبرى التي جلبتها الثورات القمونیة ا�ولی

لم تکن الحریة مجرد امتیاز شخص للبرجوازیین، بل صارت امتیاًزا إقلیمًیا وراثًیا في التربة     
مکـوث لسـنة و یـوم    القمونیة، کما کانت العبودیة صفة متوارثة في التربة ا�قطاعیة، و کـان ال 

و مـن  . داخل أسوار المدینة کافیا للقن حتی یحصل علی الحریة و اaنتماء للمجموعة المدنیـة 
  )Stadtluft macht Frei.()2( »هواء المدینة یجعل المرأ حًرا «هنا صیغت الحکمة ا�لمانیة 

، و الذي کان سبًبا )L’inurbamento(شجعت هذه الحریة علی زیادة نسب النزوح الریفي     
في الزیادة الدیمغرافیة، حیث بلغت في بعض ا�حیان قیما مرتفعة، ففي حین کانت فـي کـل   

نسـمة،   ألـف حوالي ثمانیة أو تسعة مدن a یتعدى عدد سـکانها أربعـین   ) عدا إیطالیا( أوروبا 
نهـا کـان   کانت إیطالیا لوحدها تضم أکثر من إحدى عشر مدینة بنفس العدد بل إّن البعض م

و لذلك إذا قارنا الکثیر من مدن أوروبا بالمـدن ا�یطالیـة   . تعداد سکانها یتجاوز مئة ألف ساکن
   )3(.بدت کضیعات مقابلها

و ضمن سیاق التطور السیاسي للمدن، کان للکنیسة دور في مجتمع المدینـة؛ لقـد کانـت        
لمـدن ضـد ا�بـاطرة، وقفـت     الکنیسة أحد الفاعلین داخل المجموعة الحضریة، و فـي صـراع ا  

البابویة مع المدن، �ّن هذه ا�خیرة کانـت بمثابـة سـتار بـري یفصـل البابویـة عـن السـلطة         
لذلك تسامحت الکنیسة مع القمونات في حکمها الـذاتي، لـیس   . ا�مبراطوریة في شمال ا�لب

رس، و لـم  في لومباردیا و توسکانیا فحسب، لکن أیضا في المدن التابعـة لتـراث القـدیس بطـ    
و السبب في الموقف المتسامح  )4(.یتعلق ا�مر بمنطقة رافینا لوحدها، بل حتی في دوقیة روما

للبابویة هو أّن الهدف ا�بعد لها خ0ل القـرنین الثـاني عشـر و الثالـث عشـر المـی0دي، کـان        

                                      
1. Fliche . A, op.cit, pp 612, 613.  

  .55، مرجع سبق ذکره، ص بیرین هنريبیرین هنريبیرین هنريبیرین هنري. 2
3. Menant . F, op.cit, pp 25, 28.  

  .171، ص 2، مرجع سبق ذکره، ج توینبي أرنولدتوینبي أرنولدتوینبي أرنولدتوینبي أرنولد. 4
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ق کـل  تحقیق الهیمنة المسکونیة علی العالم المسیحي بأسره، و کان هذا المطمح البابوي فـو 
  )1(.مطالبات البابویة في السلطة المحلیة

و بسیاستها في دعم المدن، حافظت البابویة علی قدر معتبر من مکانتها و سـلطتها، فـرغم       
مکانا لسـلطة   کل المطالبات بالتحرر من سلطة ا�سقف في المدن، ظلت الکنیسة بکل أبعادها

کمـا أنهـا و تحـت أشـکالها     . ات المواطنینغیر مبعدة، و ممثلًة مجموعة ثقیلة و رمزیة لتجمع
، مثلت جـزًءا مهًمـا مـن    ...ا�سقفیة، الکاتدرائیة الرئیسیة، الکنائس، ا�دیرة القدیمة،: المختلفة

  )2(.أرض المدینة

سجل التطور القموني، أیًضا، ظهور فعالیات جدیدة لتأطیر النخـب الحضـریة، التـي بـدأت         
و مثلمـا کانـت   . ذها و وجهات نظرها في تسییر المدینةتدخل في صراعات من أجل بسط نفو

هناك فئة متزعمة بقیت متکونة أساسا من النب0ء و التجار ا�غنیاء، فـإّن المـواطنین البسـطاء    
   aم0ك کانوا قـد بـدأوا فـي ا�نتظـام سیاسـًیا و عسـکرًیا    في المدینة من الحرفیین و عدیمي ا

  )Le Capitano del popolo.()3(لیکون لهم قائدهم هم أیضا 

بضـغوطات النخـب الحضـریة    لقد ارتبط تطور المؤسسات القمونیة فـي الوسـط و الشـمال        
ضـد  ) Popolo(الجدیدة حتی ُتقبـل فـي تقاسـم السـلطة، ثـم مطالبـات ا�حـزاب و نضـالها         

)milites(خرى کانت ممزقة إلی عدة عصب�  )4(.، و هذه ا�حزاب هي ا

المجموعات الشعبیة ضد مجموعات الفرسان، سوى وجه آخر لصراع حزبي  و لم یکن صراع    
و کانت کل واحدة من المدن ا�یطالیة قد تبنـت مواقـف عّبـرت بهـا عـن      . الجولف و الجبلین

رؤیتها للحریة و لمسألة الحکم الذاتي، و علیه فقد تشکل في إیطالیا تیاران سیاسیان أحـدهما  
و الثاني مناوئ للسلطة ) Les gibelins(شتاوفن و یدعی الجبلین مواٍل ل�مبراطوریة و لعائلة 

                                      
  .171، ص 2، مرجع سبق ذکره، ج توینبي أرنولدتوینبي أرنولدتوینبي أرنولدتوینبي أرنولد. 1

2. Menant . F, op.cit, p 34.  
3. Mourre . M , op.cit, p 1285.  
4. Menant . F, op.cit, p 41.  
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   ا�مبراطوریة، و هو من ستکون الکنیسة مستعدة للتحالف معه في صـراعها مـع ا�مبراطوریـة    
  )Les guelfes.()1(و یدعی الجولفیین 

ع بـین  و إلی ألمانیا تعود أصول هذین التیارین، لکن إیطالیا و مـدنها کانـت سـاحة الصـرا        
الصـراع مـن    فانتقـل  )2(.الفریقین، خاصة و أّنهما أصبحا یشک0ن حزبین بارزین داخل المدینة

و کـان التنـافس السیاسـي                 . صراع بین المـدن إلـی صـراع بـین حـزبین داخـل کـل مدینـة        
و اaقتصادي، المحرك ا�ساسي لهذا الصراع، خاصة بعد أن بدأت المـدن الکبـرى فـي السـعي     

  )3(.و فرض سیطرتها علی المدن الصغیرة المجاورة لهانح

، الصراع بین الجولف و الجبلین کان )Popolo / Milites(و إضافة إلی اaنشطار و اaنقسام     
، و هـم المواطنـون المنفیـون    )Les fuorusciti(سبًبا في ظهور النفي خارج المدینة، فأصبح 

أصبحوا حقیقة في الحیاة السیاسیة للقمونات و غالبـا  خارج مدینتهم نتیجة للصراع السیاسي، 
  )4(.ما کانت مؤلمة

                ):):):):La Podestatie((((أزمة المؤسسات القنصلیة و اaنتقال إلی البودستا أزمة المؤسسات القنصلیة و اaنتقال إلی البودستا أزمة المؤسسات القنصلیة و اaنتقال إلی البودستا أزمة المؤسسات القنصلیة و اaنتقال إلی البودستا 6-

ازدادت حدة الصراع بین المجموعات المختلفة داخل المدینة، خاصة في ظل عدم استفادة     
aقتصادي لها، فنتجـت البطالـة، التـي کانـت تنـذر      جزٍء معین من سکان المدینة من الحراك ا

                                      
1. Delumeau . J . P & Heullant- Donat . I, op.cit, p 132.  

، دوق )م 1193(الـذي تـوفي سـنة    ) Henry The Proud(یعود الجولف أو الولـف إلـی هنـري المتکبـر     . 2
أمـا  . ، فعرف أتباعه بـالولفیین )م 1101توفي سنة ) ( welf IV(الرابع  ونیا ثم بافاریا، و هو حفید ولفسسک

و کان الجولفیون قد أصـبحوا یمثلـون المعارضـة    . الجبلین فیعودون إلی کونراد هو هنشتاوفن دوق سوابیا
ثم انتقل الصراع إلـی إیطالیـا بوصـول أسـرة الهوهنشـتاوفن للعـرش       . ببلوغ کونراد عرش المملکة ا�لمانیة

و اشتد الصراع مع مطلع القـرن الثالـث عشـر    . براطوري، و سعیهم لفرض نفوذهم علی المدن ا�یطالیةا�م
المی0دي باستئناف المواجهة بین ا�مبراطور فریدریك الثاني و العصـبة اللومباردیـة المدعومـة مـن طـرف      

  : للمزید عن صراع الجولف و الجبلین راجع. الباباوات
  .204، 203سبق ذکره، ص ، مرجع عمران محمود سعیدعمران محمود سعیدعمران محمود سعیدعمران محمود سعید

   Racine . P, op.cit, pp 48- 50. 
   Delumeau . J . P & Heullant- Donat . I, op.cit, pp 132, 133.    

  .106، مرجع سبق ذکره، ص أوروبا العصور الوسطی النظم و الحضارة، عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح. 3
    Béchard . F, op.cit, pp 282, 283.  
4. Delumeau . J . P & Heullant- Donat . I, op.cit, pp 132, 306.  
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بصعوبات و ضغوط اجتماعیة، دفعت aزدیاد المواجهات بین الفقراء و ا�غنیـاء و بـین العمـال        
و أرباب العمل، و یتزاید التوتر حدًة مع مداخل القرن الثالث عشر المـی0دي، بـل إّن حرکـات    

، و انتشرت اaضطرابات فـي إیطالیـا حـوالي    )م 1200(التمرد کانت قد هزت می0نو قبل سنة 
، إلی درجة أ̂نه، باستثناء البندقیة اضطرت الفئات الحاکمة إلـی التراجـع أمـام    )م 1250(سنة 

و في خضم هذه ا�حداث تشکلت أرستقراطیة جدیدة مـن  . عنف الشعب الفقیر في کل المدن
  )1(.عناصر فتیة و من محدثي النعمة و الغوغائیین

و سواٌء کانت هذه الصراعات نابعة من رغبة في تقاسم السلطة أو من نشاط نقابي للمطالبـة      
، فـإن  )2(بتحسینات مادیة، و ربما حتی من صراع طبقـات أحدثتـه فئـة بـدأت تعـي هویتهـا      

ا�حداث التي عرفتها المدن ا�یطالیة في هذه الفترة دفعت إلی تغییر مسار التطـور القمـوني،      
  .ت فشل الجمعیات القنصلیة في مواجهة الفوضی التي أغرقت المدن في نزاع متواصلو بین

و في ظل عجز الجمعیات القنصلیة عن فرض النظام داخل المدینة، بسبب انقطاع السـلطة      
  )3(.المدنیة القنصلیة و نظامها، کان الرجوع إلی البودستا بمثابة الحل لصراعات المدینة

ومات القمونیة ضرورة استرداد ا�من، و کبح جماح الروح الحزبیة، لتصـون  لقد أدرکت الحک    
و تجارتها و تستعید نشاطها العـام، و مـن أجـل تحقیـق هـذا الهـدف، عمـدت إلـی         صناعتها 

اجتذاب قائد عسکري ذائع الصیت أو رجل مدني من غیر سکان المدینة یضمن عـدم محابـاة   
�حقاد المحلیةطرف دون ا�خر، لبعده عن النزاعات و ا.)4(  

ی بثقة السلطة التنفیذیـة طیلـة سـنة       دستا مواطًنا من مدینة صدیقة، یحظغالًبا یکون البو    
، و اعتمـاًدا علـی تکوینـه    )ستة أشهر في النصف الثاني مـن القـرن الثالـث عشـر المـی0دي     ( 

  باختصـار کانت مهـمته تسییر  )5(.القانوني کان یتدخل في الدفاع و العدالة و المالیة و التمویل

                                      
  .535، 534، مرجع سبق ذکره، ص غریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرون. 1
  .536المرجع نفسه، ص . 2

3. Menant . F, op.cit, p 41.  
  .423، مرجع سبق ذکره، ص لللل. . . . أ أ أ أ . . . . هـ هـ هـ هـ . . . . فیشر فیشر فیشر فیشر . 4

5. Menant . F, op.cit, p 41. 
    Jehel . G, op.cit, p 131.  
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  .شؤون المدینة و القیام بدور القناصل في السابق

     ) م 1151(لقد کان البودستا المدني ابتکار القرن الثاني عشـر، إذ عـرف فـي مودینـا سـنة          
، و کـان هنـاك مـن یماثلـه فـي المـدن الخاضـعة لسـلطة         )م 1162(و بریسکیا و می0نو سنة 

، ثم ظهر کرد فعـل علـی تشـکل أولـی الجماعـات الشـعبیة       )Rettori()1( البندقیة تحت إسم
)Popolo ( سنة)و التحالفات بین المدن التي هیمنت علی النصف الثاني من القـرن  ) م 1250

  )2(.الثالث عشر

و کان تبادل البودستا واحدا من أوجه النشاط الدبلوماسي بین المدن، و الذي کـان مکثًفـا       
و تـولي  ) م 1190(رحلة الضـعف ا�مبراطـوري، أي بـین مـوت فریـدریك ا�ول      بینها، طیلة م

و لکـن  فریدریك الثاني، إذ أنشأت القمونات شبکات التحـالف بهـدف اسـتراتیجي و عسـکري،     
  )3(.أیضا ل�هداف التجاریة، و أحیاًنا کان ا�مبراطور من العناصر المتحالفة

غالبا ما کانت الحکومات تقبل في المنصـب بودسـتا   و في المدن المتحالفة مع ا�مبراطور،     
ُیختار من قبل ا�مبراطور، عندما یکـون فـي جـوارهم، فـإذا انتقـل إلـی ألمانیـا عمـدوا إلـی          

و بالموازاة في عدة مدن مناهضة ل�مبراطور و بالتالي متحالفـة مـع    )4(.ا�ستی0ء علی المنصب
  )5(.البابا ُعیzن عدة مرات بودستا مستأجرین من طرف الکنیسة أو من طرف ملوك نابولي

من جهة أخرى، الجمعیات التشریعیة التي ُأبعدت من طرف الجمعیات القنصلیة، و تحدیدا     
هامها، و شیئا فشیًئا بعد أن عـوض البودسـتا القناصـل،    ، واصلت م)Les anziani(من مجلس 

و وحده النشاط ا�داري و المالي، بقي تحت مسؤولیة أبنـاء المدینـة،      . فرضوا اقتسام السلطات
  )6(.و لم یکن للبودستا فیه سوى الرقابة علی الجانب القانوني

                                      
1. Jehel . G, op.cit, p 137.  
2. Cibrario . L , op.cit, p 116.  
3. Menant . F, op.cit, pp 41, 42.  
4. Cibrario . L , op.cit, p 119.  
5. Ibid.  
6. Racine . P, op.cit, p 46.  



المدن ا�یطالیة التاریخ و المؤسساتالمدن ا�یطالیة التاریخ و المؤسساتالمدن ا�یطالیة التاریخ و المؤسساتالمدن ا�یطالیة التاریخ و المؤسسات    ::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث      
 

 

 

149 

نت تحدد مدة إدارتهم بـین  بدأت المدن تجربتها في تعیین البودستا، بحذر شدید، لذلك کا    
و خ0ل القرن الثالث عشر أصبح من ال0زم في التقالیـد السیاسـیة بإیطالیـا    . ستة أشهر و سنة

لکن الحفاظ علی نظام یتمیز بالثبـات و اaسـتقرار یعـّد صـعبا فـي       )1(.تعیین بودستا للمدینة
لیتحول البودسـتا  . یةمناخ سیاسي یتسم بتوترات ا�حزاب و العصب، و کثرة التدخ0ت الخارج

غـدت وظیفـتهم دائمـة، بـل قابلـة      ) Des pots(من حکام یشغلون وظیفة مؤقتة إلـی طغـاة   
للتوریث، مع أن الطغاة ا�وائل کانوا قـد جمعـوا بـین صـرامة اaسـتبداد فـي شـؤون الحکـم،                  

مـا کـان   و فخامة المظهر في المجتمع، مع سعة البذل و السخاء في سبیل تشجیع الفنـون، ک 
أول الطغاة في مدینة فیرونا و الذي تعهـد الشـاعر دانتـي و الفنـان     " جراندي دaسکاa" حال 

  )2(.جیوتو بالرعایة و التشجیع

و منذ النصف الثاني من القرن الثالث عشر، عـرف النظـام القمـوني بـالموازاة مـع الظـاهرة           
و في هذه الحکومات التي . في الشمالا�میریة تطور أولیغارشیة في إیطالیا الوسطی أکثر منه 

مـع  کان لها طابع جمهوري إنط0قا من التشریعات، تشکلت نخبـة سیاسـیة جدیـدة تتوافـق     
في سیینا مـث0، ترکـزت السـلطة بـین      )3(.قواعد اaقتصاد التجاري و مصالح برجوازیة ا�عمال

، و منذ ذلك تکفلـت  )Les magnats(أیدي أولیغارشیة تجاریة ارتبطت مع الشرائع ضد النب0ء 
أدارت ) م 1292(بمراقبة المؤسسات القمونیة، و بدایـة مـن   ) gente media(الطبقة الوسطی 

الجهاز ا�علی في الجمهوریة، و هو حکومة التسعة التي انتخبت أعضـاؤها باختیـار زمیـل مـن     
  )4(.عائ0ت النخبة التجاریة

ة قرون ا�وج للمدن ا�یطالیة، �نهـا سـنة   تمثل نهای) م 1348(بقي أن نشیر إلی أن سنة     
انتشار الطاعون ا�سود المهول الذي سبب اختفاء ثلث السـکان فـي شـبه الجزیـرة، و أحـدث      

أما ممارسة السلطة، فقد ارتکـزت فـي    .اضطرابا في الهیاکل العائلیة و اaجتماعیة و اaقتصادیة
أیدي مجتمع سیاسي من نمط أولیغارشي، و فقـدت شخصـیة البودسـتا هیبتهـا و اعتبارهـا،      

                                      
  .423، مرجع سبق ذکره، ص لللل. . . . أ أ أ أ . . . . هـ هـ هـ هـ . . . . فیشر فیشر فیشر فیشر . 1
  .424، 423المرجع نفسه، ص . 2

3. Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, p 77.  
4. Ibid.  
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بـدأت المـدن ا�کثـر    و في نفس السنة . ام ا�میري یؤسس لتواجده من جدیدبینما کان النظ
نافسـات السیاسـیة،   کبًرا کمی0نو و فلورنسا في تأکید طموحاتها ا�قلیمیـة الجدیـدة بـین الم   

  )1(.الدبلوماسیة منها و العسکریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
1. Heullant- Donat . I & Pérol . C, op.cit, pp 11, 12.  
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            ).).).).Contado((((ع0قة المدینة بالریف المجاور لها ع0قة المدینة بالریف المجاور لها ع0قة المدینة بالریف المجاور لها ع0قة المدینة بالریف المجاور لها : : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

.      في أدبیات المدینة القمونیـة علـی الریـف المجـاور للمدینـة      )Contado()1(أطلقت عبارة     
و نعرف أن المدینة القمونیة نشأت أص0ً بعد نضـاaت خاضـها سـکانها ل0نفصـال عـن الریـف              

فـاعلین فـي   لکن بعد أن عززت المدینة القمونیة مکانها بـین ال . و النظم ا�قطاعیة التي تؤطره
فحاولت السـلطات المدنیـة فـي بعـض     . تفتت نحو الریف المجاور لهالعوالم العصور الوسطی، ا

عشـر،   و منذ القرن الثاني. ا في ا�ریافالمدن أن تفرض نفوذها خارج أسوار المدینة، و تحدیًد
توصلت المدن ا�یطالیة إلی حکم الریف واضعة تحت سلطتها القضائیة ا�رض أو جـزًءا منهـا،     

ضاء ا�سقف الزمني، أو لقضاء ا�مراء ا�قطـاعیین، فحّلـت السـلطة    و التي کانت خاضعة قب0ً لق
  )2(.البرجوازیة محل ا�رستقراطیة السابقة

فیمـا  ) Ville / Contado(ریـف  / هناك خ0ف و جدل تاریخي حول طبیعة الع0قة مدینة     
aً0مت من طرف المؤرخین ا�یطالیین علی أنهـا   )3(.إذا کانت ارتباًطا أم احتzو لوقت طویل ُقد

هیمنة الوسط الحضري علـی ریفـه، فقـد أصـبح الکونتـادو شـیئا فشـیئا محـت0 مـن طـرف           
   )4(.الحکومات القمونیة، و تابًعا للمجال القموني

لمدینـة؛  و نمیل إلی هذا الطرح أکثر، أي أننا نتکلم عن احت0ل و لیس عن ارتباط للریف با    
فمن المحقق أن کل الحکومات القمونیة بذلت جهدا في توسیع المجال الحضري حتی یکـون  
خاضعا لقضائها، و غالًبا ما فرضت السلطات الحضریة سلطتها القانونیة في الریـف المجـاور لهـا    

  )5(.بالقوة العسکریة

                                      
  :للمزید راجع. إقلیم ریفي مستقل عن القمونة الحضریة): Contado(تعني عبارة . 1

Doumerc . B, op.cit, p 133. 
  .531، مرجع سبق ذکره، ص غریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرونغریمال بیار و آخرون. 2

3. Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, pp 70, 71. 
    Racine . P, op.cit, pp 26, 27.  
4. Ibid, p 27.  
5. Ibid. 
    Doumerc . B, op.cit, p 133.  
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علی عکـس المدینـة    فهي) Ville Close" (مدینة مقفلة" کما أن المدینة القمونیة کانت     
الیونانیة لم تمنح المساواة في الحقوق لسکان الریف المحیط بها، و الذي سیطرت علیه، و فـي  
حین کانت روابطهـا اaقتصـادیة و السیاسـیة تمتـد علـی مقـاییس وطنیـة و عالمیـة، کانـت          

  )1(.للفوائد المحدودة للسکان الحضریینسیاستها المحلیة تسیر وفًقا 

یع المجال الحضري أو الزیادة فـي مسـاحة المدینـة خـارج أسـوارها، الهـدف       لم یکن توس    
ا�ساسي للتوسع نحو الریف، إّنما کانت المدن تسعی أساًسا إلـی ضـمان تمویلهـا مـن السـلع      
الغذائیة و المواد ا�ولیة، و أیًضا لحمایة الطرق الکبـرى التـي تمـّر بجـوار المدینـة، و لتوحیـد       

  )2(.ة مثل الموانئ في روماالمراکز الکبرى للمدین

   عّیَنت الحکومات القمونیة في ا�ریاف الخاضعة لها بودستا مکافأ لیمثـل القمونـة الحضـریة        
و نّظمـت القمونـة ا�نتـاج    ). تمـوین المدینـة و حریـة التنقـل    ( و لیدافع عن مصالح المدینة 

      )3().ة توزیـع المیـاه، إلـخ   ضم ا�راضي، تجفیف المستنقعات، إعـاد ( الزراعي بتهییئات ضخمة 
و استفادت المدینة من هذه الجهود، إذ قّیم الباحثون حجم استه0ك الحبوب في السنة بـألف  

  )4(.طن لمدینة بث0ثة آaف ساکن

لقد أحدث دخول الحکومـات القمونیـة للریـف اصـطداًما متوقًعـا مـع ا�مـراء ا�قطـاعیین                     
أزعج و بقوة التنظیم ا�قطاعي، و إذا کان وضع الریف تحـت السـلطة   فهذا الدخول و أفصالهم، 

القضائیة للقمونة قد حقق کفائدة أساسیة تهیئة المدینة و تمویلها، فإن مراقبة الطـرق البرّیـة      
)      Tonlieux(و النهریة قد نقلت إلی أیدي الحکومات القمونیة السـیادة علـی ضـریبة العـرض     

کما أّن الریف أصـبح منـذ ذلـك سـوقا غیـر مبعـدة، ل0تجـار بمنتجـات         ، )Péages(و الرسوم 
الصناعة الحرفیة للمدینة، و َوَضع تحت تصرف الخزینة القمونیـة کتلـة معتبـرة ترتکـز علیهـا      

  )5(.النفقات العمومیة

                                      
1. Benevolo . L, op.cit, p 172.  
2. Racine . P, op.cit, p 27.  
3. Doumerc . B, op.cit, p 133.  
4. Ibid. 
5. Racine . P, op.cit, pp 27, 28.  
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هذا الوضع الجدید إلغاٌء لنفوذ ا�مراء ا�قطاعیین، و قضاٌء علی القاعدة ا�ساسیة التـي   و في    
لکـن مـن جهـة أخـرى a یجـب أن      . ترتکز علیها سیادتهم و قوتهم في الریف و هي الضرائب

کان مکتم0ً؛ ففي القرن الثالث عشر، وحـدها أقلیـة مـن القمونـات     نعتبر أن دخول الکونتادو 
بولونیا و فلورنسا، و بیروسا و فیرونا، نجحت فعلًیا في تقلـیص الحضـور ا�میـري    : المهمة، مثل

داخل الب0د، و بالمقابل ظل عدد کبیـر مـن ا�قـالیم فـي لومباردیـا، و فـي ا�یمیلـي، و فـي         
  )1(.بیمونت محسوًبا علی النفوذ ا�میري

، نجح بعض ا�مراء في الحفاظ و بالتوازي مع تطور القمونات في إیطالیا الشمالیة و الوسطی    
فـي  ) Les Malapina: (و أیضا في تعزیز سلطتهم، رغم معارضـة القمونـات، مثلمـا هـو حـال     

فـي المجـال الموجـود فـي بارمـا، بلیـزوس               ) Les Pelavicino(المجال المحـیط ببلیـزوس،   
  )2(.في لیغوریا )Les Fieschi(و کریمونا و 

محـو   لسیاسـي للطبقـات الشـعبیة،   aقتصـادي و اaجتمـاعي و ا  لم یستطع إذن، التأکیـد ا     
السلطة ا�رستقراطیة، و a تأثیرها الثقافي أو سـیادتها القانونیـة، و لـم یوّفـق نظـام الحکومـة       

  )3(.في تهدئة صراعات العصب) Popolo(الشعبیة 

ة القمونیـة؛  علی صعید آخر، أظهرت هذه الصراعات و النزاعات العسکریة، بنضج تطور الحیا    
ضد الکونتیسة ماتیلدا، و فـي السـنة الموالیـة، می0نـو     ) Prato(انتفضت براتو ) م 1106(ففي 

لتضـمن الرقابـة   ) Lodi(هاجمـت لـودي   ) Crema(و کریما ) Tortona(المتحالفة مع تورتونا 
، منافسـتیها منـذ   )Pavie(و بافیـا   )Crémone(علی تجارة البو، لکنها اصطدمت مع کریمونـا  

تحویـل السـوق   ) م 1111(و بانتصـارها فرضـت می0نـو فـي     . زمن طویل علی زعامة لومباردیا
و بدورها بیزا بحثت بکل الوسائل لتراقب التجارة علی طریق . ا�سبوعیة في لودي إلی إقلیمها

)Via aurelia ( إلی نقاط العبور في وادي أرنو)Arno.()4(  

                                      
1. Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, p 71.  
2. Ibid.  
3. Ibid.  
4. Doumerc . B, op.cit, p 38.  
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و من هنا نشأ الصراع بین القمونات المتجاورة و المهتمة بـنفس ا�نشـطة، فتصـادمت مـع         
می0نو مع کریمونا و بافیـا، بلیـزونس مـع کریمونـا، بارمـا           ( بعضها البعض علی حدود أریافها، 

ــا ــاقفة               ...) و بافی ــلطة ا�س ــت س ــت تح ــي کان ــة الت ــات الکارولنجی ــی المقاطع      دون أن ننس
  )1(.و ا�برشیات

و التـي فتحـت لهـا طریـق     ) م 1121(في ) Voltaggio(لقد سیطرت جنوة علی فولتاجیو     
، و مـن أجـل نفـس    )Via Postumia(لومباردیا دون تخلیها عن الرسوم علی الطریق القـدیم  

، و کانـت می0نـو بـدورها قـد وضـعت      )Anghiari(احتلت أنجیاري ) Arezzo(أریزو ا�هداف 
سـنوات بـین سـنتي     10بعد حرب طویلة دامت ) Lodi(و لودي ) Côme(ت سلطتها کوم تح
  )2().م 1128 -1118(

الوسیلة في دخول الحکومة القمونیة للریف، و هو مـا تؤکـده   غیر أن الحرب لم تکن، دائما،     
ت الحولیات، التي لم ینقصها ا�شارة للصراعات التي کان من الممکن أن تنشـأ بـین الحکومـا   

تفاق أکثـر  بّینت أنه باLibri Jurium (a(و الوثائق في کتب القانون . القمونیة و أمراء الکونتادو
. فر بمکانة في الکونتادو، بواسطة أمراء إقطاعیینرب نجحت الحکومات القمونیة في الّظمن الح

          و دخــول الحکومــة القمونیــة لبلیــزوس علــی طــول الطریــق الــرابط بــین بلیــزوس و جنــوة  
)Val Trebbia( یعتبر أفضل مثال لهذه الحالة.)3(  

لقد کانت الرغبة في السیطرة علی الریف و من خ0له علی الطرق التجاریـة، با�ضـافة إلـی        
التنافس علی ا�سواق و النشـاط التجـاري عـام0ً فـي تجـدد الصـراع بـین المـدن و السـلطة          

  .بینها من جهة أخرىا�مبراطوریة من جهة و بین المدن فیما 

فجددت المدن تحالفاتها ضد ا�مبراطوریة، و کانـت العصـبة اللومباردیـة قـد ضـّمت بعـد           
می0نو، بولونیا، بلیزوس، فیرونا، بریسـکیا، فینـزا، مـانتوا، فیرسـیل، لـودي،      : تجدیدها ک0ً من

مـارس   2دن فـي  و تعاقدت هـذه المـ  . بیرجاما، تورینو، ألکسندریا، فیسونس، بادوا و تریفیس

                                      
1. Racine . P, op.cit, p 27.  
2. Doumerc . B, op.cit, p 133.  
3. Racine . P, op.cit, pp 28, 29.  
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لتـزام  علـی اMantou ( a(في مدینة مانتو ) San- Zenone- de Mosio(م في کنیسة  1226
بتکاتٍف متبادٍل ضد مؤسسات ا�مبراطور فریدریك الثاني، و تثبیت الس0م و الحریة بین المدن 

  )1(.المتحدة

السـلطة  و مثلما کانت هناك مـدن اسـتماتت فـي الـدفاع عـن حریتهـا، و عارضـت بسـط             
ا�مبراطوریة في إیطالیا، کانت هناك مدن أخرى فضلت البقاء تحت المضلة ا�مبراطوریة؛ ففي 
حین تسلحت المدن التوسکانیة و انتظمت في عصبة ضد ا�باطرة، اختارت بیزا اaنخـراط فـي   

  )2(.التیار الموالي ل�مبراطور

إaّ أّنهـا بقیـت   و التحالفات التي عقدتها،  و رغم اaمتیازات القانونیة التي حّصلتها القمونات،    
نقسامات و لحروٍب دائمة، فکان شمال إیطالیا منذ السـنوات ا�خیـرة للقـرن الثـاني     فریسة ل0

  )3(.عشر مضطربا بسبب الحروب الخارجیة و الخ0فات الداخلیة

فـي ظـل   هـي نفسـها نشـأت    لقد عجزت القمونات ا�یطالیة في أن توحـد إیطالیـا، �ّنهـا        
العقبات القائمة في سبیل الوحدة، لذلك لم یکن الناس فیها یفکـرون سـوى بمـدینتهم، و لـم     

  )4(.یکن أحٌد یفکر في إیطالیا بوصفها وحدًة و ُک0ً، إaّ بعض الف0سفة و ا�دباء

و حالت النزعة التحرریة، با�ضافة إلی المصالح الخاصة، دون تحقیق هذا الهدف طیلة فترة     
صور الوسطی، و کانت مسألة غیاب وحدة الب0د أکثر ما ُأوخـذت علیـه القمونـات و ُحمzَلـت     الع

مسؤولیته، و إن کنا a نستطیع أن ننفي عنها ذلك تماما، إaّ أننا a نستطیع في المقابل إنکـار  
ما قدمته للمدن ا�یطالیة من تجربة سیاسیة فریدة، منحت للفـرد و لمجتمـع المدینـة علـی     

اء الفضاء الکافي لممارسة الدیمقراطیة، من خ0ل التعبیر الحـر، و المشـارکة فـي الحیـاة     السو
  .الدولة الیونانیة، رغم ممیزاتها الخاصة بها -العامة، و هو ما جعلها بحٍق استحضاًرا للمدینة

                                      
1. Béchard . F, op.cit, pp 283, 284.  
2. Ibid, pp 282, 283.  
3. Ibid.  

  .82، ص 5 ، مج1، مرجع سبق ذکره، ج دیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول. 4
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 و مثل الجمهوریات الیونانیة، جّربت القمونات ا�یطالیة سیاسة التحالفات، فکان علـی عـددٍ      
من المدن الصغیرة في إیطالیا الوسطی و الشمالیة، أن تخضع بنضج لجیران أکثر قوة، مضـیzعة  

  )1(.بذلك قسًما هاما مما تمثله المدینة في عالم القمونات

الدول الیونانیـة سـابًقا، تنظیمهـا الـذي      -لقد حطمت القمونات ا�یطالیة، کما فعلت المدن    
 ما جربت سیاسة التحالفات و فرض المدن القویة لنفوذها علـی کانت الحریة أکبر مکاسبه، عند

فتحالفت المدن ضـد   )2(.المدن الضعیفة، و کثیًرا ما أفضی هذا التنافس بین المدن إلی الحرب
بعضها البعض، لتکسر قوة المدن المنافسة لها، فدمرت بیزا منافستها التجاریة أمالفي، و دمرت 

وة و فلورنسا لتدمیر بیزا، ثـم تکفلـت البندقیـة بالقضـاء علـی      می0نو بیاتشنوسا، و تحالفت جن
ت نصف ّملی مداخل العصر الحدیث، عندما انضو ظلت هذه النزعة العدائیة بین المدن إ. جنوة

  )3(.أوروبا إلی الجزء ا�کبر من إیطالیا لتدمیر قوة البندقیة

نضوت عدة مدن مستقلة بعضها إلی بعض تـدریجیا فـي   في القرن الرابع عشر المی0دي، ا و    
وحدات کبیرة، حتی تتجنب الخضوع بالقوة للمدن ا�کثر قوة، و بنهایة القرن، کانـت السـاحة   

مملکـة نـابولي فـي الجنـوب، دولـة      : السیاسیة ا�یطالیة مقسمة بین خمسة دول رئیسیة هي
فلورنسا التي احتفظت بالجمهوریـة  بدادیة البابویة، جمهوریة البندقیة، استبدادیة می0نو و است

  )4(.سمًیاا

إن غیاب الوحدة، و الصراع المستدیم بین المدن ا�یطالیة، في مراحل مختلفة مـن تـاریخ       
الب0د، لم یمنع المدن کمراکز حضریة، من تحقیق انط0قة اقتصـادیة و اجتماعیـة فارقـة فـي     

ناعة و التجارة و حیویة العمل في مرتبـة أعلـی   عصرها، عندما جعلت للمرة ا�ولی ع0قات الص
و بدا واضًحا حجم التغییر الذي کانت کل فعالیات المجتمـع الحضـري    )5(.من العمل الحکومي

  .اتضاح معالمها في أوروبا الغربیةتتطلع إلیه، و لعل إیطالیا عرفت النهضة بقرنین قبل 

                                      
1. Menant . F, op.cit, p 23.  

  .13، مرجع سبق ذکره، ص رایلي کافینرایلي کافینرایلي کافینرایلي کافین. 2
  .81، ص 5 ، مج1، مرجع سبق ذکره، ج دیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول. 3
  .425سبق ذکره، ص  ، مرجعلللل. . . . أ أ أ أ . . . . هـ هـ هـ هـ . . . . فیشر فیشر فیشر فیشر . 4

5. Cibrario . L , op.cit, p xv.  
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مـن النمـوذج القمـوني فـي الجانـب       في الفصل الموالي نسلط الضوء علی مکاسب إیطالیـا     
اaقتصادي، مع بحث مختلـف التنظیمـات اaقتصـادیة و اaجتماعیـة التـي هیکلـت فعالیـات        

                           .المجتمع الحضري، و أّطرت کل ذلك الزخم من الحریة و الثروة و المخاطرة
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توسـع  توسـع  توسـع  توسـع  : : : : المـدن ا�یطالیـة محـور التجـارة الدولیـة     المـدن ا�یطالیـة محـور التجـارة الدولیـة     المـدن ا�یطالیـة محـور التجـارة الدولیـة     المـدن ا�یطالیـة محـور التجـارة الدولیـة     : : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني    

        ....النشاط ا�قتصادي ما وراء البحرالنشاط ا�قتصادي ما وراء البحرالنشاط ا�قتصادي ما وراء البحرالنشاط ا�قتصادي ما وراء البحر

  .ا�یطالیون في شرق المتوسط -1    

  .ا�یطالیون في غرب المتوسط -2    

  .ا�یطالیون في شمال و غرب أوروبا -3    

        ....تنظیم ا�قتصاد الحضريتنظیم ا�قتصاد الحضريتنظیم ا�قتصاد الحضريتنظیم ا�قتصاد الحضري: : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث    

  .المدن ا�یطالیة قطب للصناعة الحرفیة -1    

  .النقابات و أرباب الحرف -2    

  .الشرکات التجاریة -3    

  .د و تطور البنوكالنقو -4    
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ممارسة ا�یطالیین للتجارة بالتوازي مع التطور السیاسي الذي عرفته مدنهم، و قد  انتعشت    

  .أدرکوا أن العالم الذي تباینت أقطابه آنذاك، یلتقي في نقطة مشترکة هي التبادل التجاري

لم تکن وحدها أبرز أوجه العEقات التي ربطت أقطاب عالم العصـور الوسـطی،   لکن التجارة     

غیر أّن ا�یطالیین، غالبا مـا نظـروا إلیهـا مـن زاویـة      . کانت تمیز العEقات حینهاالحرب أیضا 

تجاریة بحتة، فکانت الحروب الصلیبیة بالنسبة للمدن ا�یطالیـة، و للبندقیـة بالـذات، بمثابـة     

الفرصة الذهبیة حتی توسع تجارتها و تؤسس قواعد تجاریة في الساحل الشـامي و فـي الجـزر    

  .ص و کریت، و لدعم وجودها و امتیازاتها في أقالیم ا�مبراطوریة البیزنطیةالمتوسطیة کقبر

و یعتقد کثیر من الباحثین، خطأ، بأن الحروب الصلیبیة هي التي أسهمت في بعث التجارة     

و الواقـع أن  . بالمدن ا�یطالیة، و ذلك بإعطائها فرصة � مثیل لها في التواجـد بأسـواق الشـرق   

عکس ا�عتقاد السائد کانوا قد وطدوا عEقاتهم بالشرق ا�سـEمي قبـل الحـروب    ا�یطالیین، و 

الصلیبیة، فمنذ القرن العاشر المیEدي کان التجار ا�یطالیون هم من یقصد الـبEد ا�سـEمیة   

  )1(.من أجل ا�تجار � الوسطاء

لـم تشـارك المـدن    و خوًفا علی مصالحها ا�قتصادیة التـي تربطهـا مـع الـبEد ا�سـEمیة،          

لیبیون ا�یطالیة في الحملة الصلیبیة ا%ولی، و کانت مواقفها متململة في البدایة، فاضـطر الصـ  

أثناء الحملة الصلیبیة ا%ولی إلی استخدام الطرق البریة للوصول إلی بـEد الشـام، و لـم تتلـق     

%ولـی لـم تکـن مـن     قوات الصلیبیین حتی بلوغها أنطاکیة أّیة مساعدة بحریة، و المساعدات ا

فالبندقیة لم تکن متحمسة لeمر، و لم تتحـرك  . البندقیة، إّنما من غرب إیطالیا؛ من الجنویین

و إرسالها %سطول إلی سواحل فلسطین لم . لدعم الصلیبیین، إّ� بعد تأکدها من نجاح الحملة

ي الشـرق ضـد   یکن بدافع الغیرة الدینیة، بقدر ما کان خطـوة لحمایـة مصـالحها التجاریـة فـ     

  )2(.منافسة محتملة من تجار بیزا و جنوة و أمالفي

                                      
  .60، مرجع سبق ذکره، ص کاهن کلودکاهن کلودکاهن کلودکاهن کلود. 1
  .384، 383، مرجع سبق ذکره، ص رررر. . . . لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد . 2



النهضة ا�قتصادیة للمدن ا�یطالیة في العصور الوسطیالنهضة ا�قتصادیة للمدن ا�یطالیة في العصور الوسطیالنهضة ا�قتصادیة للمدن ا�یطالیة في العصور الوسطیالنهضة ا�قتصادیة للمدن ا�یطالیة في العصور الوسطی: : : : الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع          
 

 

 

160 

و مثل البندقیة، بعد أن تأکدت المدن ا�یطالیة من إمکانیـة اسـتغEل ا�مـارات الصـلیبیة         

الناشئة کقواعد تجاریة، بدأت ُتسهم فـي تقـدیم مسـاعداتها العسـکریة، خاصـة فیمـا یتعلـق        

  )1(.لناشئة بالغرب المسیحيبالسفن التي ضمنت اتصال ا�مارات ا

لقد کانت الحروب الصلیبیة بالنسبة للمدن ا�یطالیة، مجرد ظرٍف من الظروف التي دعمت     

قتصـادیة،  ا� نشاطها التجاري، و لم یکن إسهامها فیها سوى نتیجة طبیعیة لما تملیه مصالحها

الحملـة الصـلیبیة ا%ولـی، %ّن    و لیس غریًبا الموقف الذي تبنته المدن ا�یطالیة أثناء انطEقة 

فبـالعودة  . هذه المدن آثرت دائما أن ُتسبqق مصالحها التجاریة علی انتمائها الـدیني و القـومي  

إلی الوراء، کانت لمدن الکامبانیا مواقف مشابهة بترددها في دعم أبنـاء أمتهـا أثنـاء الهجمـات     

المسـلمین، و طیلـة فتـرة الحـروب      ا�سEمیة علی جنوب إیطالیا، بل إّنها کانت متعاونـة مـع  

الصلیبیة کانت مواقف ا�یطالیین غیر واضحة بسبب تعاونهم، المعلن أحیاًنـا و المتکـتم علیـه    

  .غالًبا، مع المسلمین

و بالرغم من تعاملها التجاري مع المسـلمین، إّ� أن المـدن البحریـة مـن شـمال إیطالیـا           

ازات مماثلة لتلك التي کانـت  لساحل الشامي علی امتیحصلت بعد إنشاء ا�مارات الصلیبیة في ا

%ّن هـذه المراکـز اعتمـدت أساسـا علـی سـفن       . علیها في ا�مبراطوریة البیزنطـة  لتقد حص

لذلك فإنه في الوقت الذي کانت الصدارة في المتوسط، خEل . ا�یطالیین في تواصلها مع أوروبا

و البیـزنطیین، فـإن الصـدارة فـي إطـار       هذه الفترة، للغرب المسیحي علی حساب المسلمین

  )2(.الغرب نفسه کانت من نصیب الجمهوریات ا�یطالیة الشمالیة

یکن من الصعب علی الموانئ ا�یطالیة الرئیسیة فرض سیطرتها التامـة علـی المتوسـط         لم    

و � استغEل قوتها البحریة کأداة مقایضة للحصول علی ما تریده من نبEء المنـاطق الداخلیـة   

و خـEل الحـروب الصـلیبیة لـم تسـاعد جنـوة و بیـزا                . الذین کانوا بحاجة لمساندتهم البحریة

فلـم   )3(.البندقیة، الدوقات و الملوك و ا%باطرة بصفتها مدًنا تابعة، و لکن بصفتها دوً� مستقلة و

                                      
  .105، مرجع سبق ذکره، ص توفیق عمر کمالتوفیق عمر کمالتوفیق عمر کمالتوفیق عمر کمال. 1
  .153، 152، ص 2، مرجع سبق ذکره، ج توینبي أرنولدتوینبي أرنولدتوینبي أرنولدتوینبي أرنولد. 2
  .91، مرجع سبق ذکره، ص لوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرت. 3
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تکن هذه المدن مجرد قوات بحریة مـن الطـراز ا%ول، و لکنهـا فـي هـذه الفتـرة، کانـت قـد         

أصبحت بالفعل جمهوریات منظمـة تکفلـت سـفنها، لـیس بنقـل المـؤن و ا%سـلحة أو آ�ت        

  )1(.مام لهذه الحمEتما بنقل الجنود الراغبین في ا�نضو إّنالحصار فقط 

و إذا کانت هناك فترة ظهرت فیها فعالیة ا%ساطیل ا�یطالیـة عملًیـا فهـي أثنـاء الحـروب          

الصلیبیة، %نه و في ظل احتیاجات نقل الرجال و المواد ُوِجَدت هذه ا%سـاطیل فـي جاهزیـة    

مقابل َوَجَدت في الشـرق حمـو�ت للعـودة بهـا، و بقیمـة غیـر       تامة للقیام بهذه المهمة، و بال

  )2(.متوقعة

لکن � یجب أن نبالغ في اعتبار ا�یطالیین وحدهم المستفید من الحرکة الصلیبیة تجارًیا،     

فکثیر من مدن غرب أوروبا، و خاصة الساحلیة مثل مرسـیلیا، مونبولییـه، نـاربون و برشـلونة،     

  )3(.لیین في ا�ستفادة من هذا النشاط التجاريکانت قد شارکت ا�یطا

و علی مدار قرنین من الزمن کان للحـروب الصـلیبیة أثـر ضـخم علـی التجـارة، فا%متعـة                   

و التجهیزات و وسائل نقل ا%عداد الهائلة للجیوش ا%وروبیة المتدفقة نحو الشرق لقـرنین مـن   

خمة، و التجار من مرسیلیا و بیزا و جنوة و خاصة الزمن، کلها أنتجت حرکة تجاریة و بحریة ض

و کـان نجـاح الصـلیبیین فـي تأسـیس       )4(.من البندقیة، ربحوا الکثیر من خEل هذا النشـاط 

إمارات علی الساحل الشـامي مـن ا%سـباب التـي عـززت المـد الغربـي التجـاري فـي شـرق           

  )5(.المتوسط

ا%خرى في الحمEت الصلیبیة، و کانـت جنـوة   مشارکة المدن ا�یطالیة الواحدة تلو  تواترت    

و رغم أّنها أثناء الحملة الصلیبیة ا%ولی، کانت . في صدارة المدن المبادرة لمساعدة الصلیبیین

                                      
  . 147، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . هاید هاید هاید هاید . 1

2. Bourgin . G, op.cit, p 24.  
  .21، مرجع سبق ذکره، ص مخزوم محمدمخزوم محمدمخزوم محمدمخزوم محمد. 3

4. Le Bon . G, La civilisation des Arabes, Alger: Casbah Editions, 2009, p 299.  
  .67، مرجع سبق ذکره، ص توفیق عمر کمالتوفیق عمر کمالتوفیق عمر کمالتوفیق عمر کمال. 5
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تعاني من مشاکل داخلیة جراء إلغاء نظام القناصل، إّ� أّن الجنویین کأفراد سـاهموا بقـوة فـي    

  )1(.�ستیEء علی أغلب المدن في الساحل الشاميالنشاط الصلیبي، و کانوا موجودین أثناء ا

و کان من الطبیعي أن تستفید جنوة مـن انتصـار الصـلیبیین، بعـد الـدعم الـذي قدمتـه            

قدم في الساحة التجاریة لشرق المتوسـط، بعـد أن    ة و برجوازیتها، بأن تضع لها موطئالمدین

منح بوهیمونـدا  ) م 1098(و في جویلیة من عام  )2(.ظّلت لسنوات بأیدي ا%مالفیین و البنادقة

البنادقة التي منحهم إیاها آل کومنین ا%ول أمیر أنطاکیة للجنوبیین وثیقة مشابهة �متیازات 

فـوهبهم   )3(.لقاء مساعدتهم له في احـتEل المدینـة  ) م 1082(في ا�مبراطوریة الشرقیة سنة 

کل هذا مقابل تعهـدهم  . یوحنا و سوًقا و ناقورة ثEثین منزً� داخل المدینة، و کنیسة القدیس

  )4(.بتقدیم المساعدة لeمیر ضد کل محاولة لEستیEء علی المدینة

و تلتحق بیزا بجارتها و منافستها علی الساحل التیراني، و ترکز کل قوتها في إعداد سـفنها      

القـادرین علـی حمـل    بکـل البرجـوازیین   ) م 1099(لحملة صلیبیة، تبحر فعEً في صیف عام 

سفینة وصـل معظمهـا قبالـة الEذقیـة التـي حاصـروها، لکـن لخـEف          120السEح علی متن 

کتفاء بالمساهمة في ون في غیاب العملیات العسکریة لEالصلیبیین فکوا الحصار و اضطر البیزی

سـي  ا%عمال المتعلقة بتحصین بیت المقدس و یافا، هذه ا%خیرة التي أصبحت مرکـزهم الرئی 

إقطاعیـة لقائـد الحملـة ا%سـقف     بعد أن خصهم جودفري دوبوبون بحي مـن أحیـاء المدینـة    

  )5(.بطریرًکا لبیت المقدس و الُمعین) Daibert(دیبرت 

                                      
  .148، 147، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . هاید هاید هاید هاید . 1
تجاریة مع بیزنطة مثلما کان حال أمالفي و البندقیـة،    تمیزت جنوة بوضع خاص، فهي لم تحظ بعEقات . 2

و کان صعبا علیها المرور بسفنها عبر مضیق مسینا لخEفها مع سالیرنو التي کانت تعتـرض سـفنها إضـافة    
  :للمزید راجع. إلی هجمات مسلمي المغرب
راسـات و البحـوث   عـین للد : ، مصـر 1، ط ا�قتصاد الصلیبي في بـEد الشـام  ، الطحاوي حاتم عبد الرحمنالطحاوي حاتم عبد الرحمنالطحاوي حاتم عبد الرحمنالطحاوي حاتم عبد الرحمن

  .74، ص 1999 ا�نسانیة و ا�جتماعیة،
3. Balard . M, « L’age d’or des marchands italiens », L’Histoire, N°: 47, Paris: mai 2010, 
p 49.  

  .148، 147، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . هاید هاید هاید هاید . 4
  .149المرجع نفسه، ص . 5

Racine . P, op.cit, p 80. 
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الذین کـانوا غـائبین عـن الحملـة الصـلیبیة ا%ولـی، %ّنهـم عکـس الجنـویین                   أما البنادقة     

ة في القسطنطینیة، فقد جهزوا أول أسطول لهـم بثEثـین   و البیزیین کانوا أصEً موجودین بقو

و بعـد عـدة مراحـل اتجـه نحـو سـواحل       ) Michele Michiel(سفینة قادها الـدوج میشـال   

کان دخولهم متأخًرا فقد حصل البنادقـة علـی حـي    و إن . في بیت المقدسالمملکة الجدیدة 

ا�ستقرار في الموانئ الEتینیة بقدر مـا کـان   في طرابلس ثم في حیفا، َبْیَد أنه لم یکن یهمهم 

  )1(.یهمهم تطویر تجارة هامة في ظل المنافسة الجنویة و البیزیة

لقد تتابع دخول المدن ا�یطالیة في الحمEت الصلیبیة، و تضاعفت عائداتها من ا�متیازات     

  )2(.و ا�عفاءات و المنح التي وطنت لها قدًما في الساحل الشامي

لم یستول أمراء الدول الصلیبیة علی أیة مدینة من مدن السـاحل السـوري دون مسـاعدة        

ا%ساطیل ا�یطالیة، و کان الجنویون أکثر من أسهم في غزو عدد کبیر من هذه المدن، بینمـا  

کان نصیب البنادقة أقل من الجنویین في الغزو، مع أّنهم ساعدوا فـي ا�سـتیEء علـی مدینـة     

و بسقوط صور تّم وضع ا%سـاس المتـین    )3(.واحدة من أهم مدن الساحل الشامي صور، و هي

لتجارة البندقیة في الشرق و ذلك بفضل ا�متیازات المبالغ فیها التي ُمنحت لهـم بعـد حصـار    

فصار للبنادقة بکل مدینة من المملکة الناشئة شارع و کنیسـة و حمامـات      . المدینة بًرا و بحًرا

ِرکت لهم الحریة في استخدام موازینهم و مکاییلهم خEل أعمالهم التجاریـة مـع   و فرن، کما ُت

و ُأْعفیوا من الضرائب في کل المملکة، و تقرر أن یکون . کل المتعاملین، و لیس بینهم فحسب

                                      
1. Racine . P, op.cit, p 80.  

  :حول هذه المساهمات المتکررة و ما کان یحصل علیه ا�یطالیون بعدها، راجع. 2
  .175 -145، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . هاید هاید هاید هاید 

  .117 -74، مرجع سبق ذکره، ص الطحاوي حاتم عبد الرحمنالطحاوي حاتم عبد الرحمنالطحاوي حاتم عبد الرحمنالطحاوي حاتم عبد الرحمن
، مرجــع سـبق ذکــره،               العEقــات ا�قتصـادیة بـین الشــرق و الغـرب فــي العصـور الوسـطی     ، زیتـون عـادل  زیتـون عـادل  زیتـون عـادل  زیتـون عـادل  

  .143 -129ص 
  .157، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . هاید هاید هاید هاید . 3
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ثلث ما یتقاضـونه مـن نقـل     صور و عسقEن مقابل منحهم للمملکةلهم ثلث کل من مدینتي 

  )1(.الحجاج

کر قادة الصلیبیین لخدمات ا�یطالیین، فقدموا الکثیر من المنح و ا�متیـازات التـي   لم یتن    

أغرت هؤ�ء و رّغبتهم في تقدیم المساعدة للصلیبیین، مقابل اشتراطهم لتنـاز�ت عـن بعـض    

و مکـن هـذا الوضـع ا�یطـالیین مـن      . الممتلکات و الحقوق داخل المدن المحتلة و ضواحیها

نة من البرجوازیین ا�یطالیین، أصبحت مع الوقت مراکـز أولـی لتجـارة    إنشاء مستوطنات مکو

  )2(.الشرق ا%دنی

و إذا کانت جماعات التجار ا�یطالیین قد أسهمت بشکل فعال فـي إنشـاء دول الصـلیبیین        

فإن دورها لم یکن أقل أهمیة في تنظیم هذه الدول، و لو� معونة ا%سـاطیل ا�یطالیـة لکـان    

لی الصلیبیین أن یحافظوا علی المناطق المحتلة، خاصة و أّن امتEك الثغور کـان  من الصعب ع

مسألة حیاة أو موت بالنسبة ل�مارات الصلیبیة الناشئة، فقد کانت هذه الثغور البحریة الضـامن  

  )3(.الوحید �تصالها بالغرب و بالتالي حصولها علی المؤن البشریة و المادیة الضروریة لبقائها

انت أمالفي المدینة الوحیدة التي لم یستفد تجارهـا مـن امتیـازات الصـلیبیین، ذلـك أّن      ک    

کانوا یتاجرون مع المسلمین قبل الحروب الصلیبیة و کـانوا مـن أوائـل ا�یطـالیین      ا%مالفیین

و لعEقـاتهم الجیـدة مـع    . الذین مارسوا التجارة البحریة في میاه المتوسط الشرقیة و الغربیـة 

ین لم یساهموا في الحرکة الصلیبیة بهـدف الحفـاظ علـی امتیـازاتهم عنـد شـرکائهم       المسلم

ا�قتصادیین، و بعد نجـاح الصـلیبیین فـي تأسـیس إمـارات فـي المشـرق، اقتصـرت أمـEك          

Eً4(.ا%مالفیین فیها علی بعض ا%حیاء التي کانوا فیها قب(  

                                      
ا%وضاع الحضاریة في بEد الشام في القرنین الثـاني عشـر و الثالـث عشـر مـن      ، الحویري محمود محمدالحویري محمود محمدالحویري محمود محمدالحویري محمود محمد. 1

   .115، ص 1979دار المعارف، : ، القاهرةالمیEد عصر الحروب الصلیبیة
  .150، 149ذکره، ص ، مرجع سبق فففف. . . . هاید هاید هاید هاید . 2
  .149المرجع نفسه، ص . 3
  .159المرجع نفسه، ص . 4



النهضة ا�قتصادیة للمدن ا�یطالیة في العصور الوسطیالنهضة ا�قتصادیة للمدن ا�یطالیة في العصور الوسطیالنهضة ا�قتصادیة للمدن ا�یطالیة في العصور الوسطیالنهضة ا�قتصادیة للمدن ا�یطالیة في العصور الوسطی: : : : الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع          
 

 

 

165 

وانیت في میناء الEذقیة ُمِنحت لهم و اقتصرت أمEك ا%مالفیین في مجموعها علی ثEثة ح    

من طرف بوهیموند الثالث، و بعض المنازل في طرابلس ُصودرت منهم ثم أعیـدت لهـم، مـن    

و کانـت مدینـة   . بینها منزل الفیکونت، و سوق احتفظوا بها إلی أن استعاد المسلمون المدینة

یها وجود جالیـة أمالفیـة   عکا الوحیدة من بین مدن مملکة بیت المقدس الEتینیة التي ثبت ف

لها أمEك بجوار الحي البیزي و قسم في جبانة القدیس نیقو�، و مستودع لعظام المـوتی کـان   

قد بناه أحد النبEء ا%مالفیین، و أشار هاید بأنه لم یعثر في أي من الوثائق التـي اطلـع علیهـا    

  )1(.علی اسم فیکونت أو قنصل أمالفي في سوریا

: و تفاوتت امتیازات ا�یطالیین و توزیع ا%مـوال و العقـارات التـي تمتلکهـا المـدن الـثEث          

في هذه المدن عند غزو أیة منطقة، و مثلما جنوة، بیزا و البندقیة بحسب مساهمة کل مدینة 

کانت المصالح ا�قتصادیة هي التي دفعت ا�یطالیین نحو ا�سهام في الحروب الصـلیبیة، فـإن   

قیات المبرمة ن و ملوکهم إلی عدم احترام ا�تفافوائد ا�قتصادیة نفسها، دفعت أمراء الصلیبییال

عتهم أمEکهـم و ألغـت کـل ا�متیـازات الفادحـة      زبینهم و بین المدن ا�یطالیة، و کثیرا ما نا

مـع   بلـغ بـه ا%مـر أن تواطـأ    ) م 1173 -1162(الممنوحة لهم سابًقا، حتی أّن الملك عموري 

نة کتیسة قبر السید المسیح، لمحو الکتابة المنقوشة إحیاًء لذکرى الخـدمات التـي قـدمها    که

و کـان   )2(.الجنویون للمملکة و تعداد المزایا التي حصلوا علیهـا مکافـأة لهـم علـی خـدماتهم     

الجنویون بذکاء منهم قد حرصوا علی تدوین مضمون امتیازاتهم بحروف من ذهب علی نصـٍب  

  )3(.ة القیامةأقاموه في کنیس

البیـوت  ( کان الصلیبیون یمنحون ا�قطاعات من الحوانیت و ا%سواق و الملکیات الخاصـة      

للجالیات ا�یطالیة ثم یعمدون إلی نزعها من ملکیـة مدینـة و ینقلونهـا إلـی ملکیـة      ) الفخمة

ینـة  أخرى بحسب اتفاق المصالح، و وحدها البندقیة، حصلت علی امتیاز یمنحها ثلث کـل مد 

                                      
  .160، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . هاید هاید هاید هاید . 1
  .161، 160المرجع نفسه، ص . 2
، 1قاسم قاسم عبده و حسن محمـد خلیفـة، ط   : ، ترجمة و تعقیب و تقدیمعالم الصلیبیین، براور یوشعبراور یوشعبراور یوشعبراور یوشع. 3

  . 124، ص 1999عین للدراسات و البحوث ا�نسانیة و ا�جتماعیة، : مصر
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بالنسـبة لمدینـة   ) م 1165(محتلة حتی لو لم تشارك في احتEلها، و صك ا�متیاز الصادر فـي  

  )1(.و إن لم یحترم الصلیبیون عهودهم مع البندقیة دائما. حیفا لدلیل علی ذلك

و قد ناضـلت المـدن ا�یطالیـة ل�بقـاء علـی امیازاتهـا التجاریـة، و ضـغطت علـی ا%مـراء               

Eل البابویة التي کانت هي ا%خرى محتاجـة للتحـالف مـع المـدن البحریـة      الصلیبیین من خ

القویة، فأشهرت سEحها المتمثل في التهدیـد بالحرمـان الکنسـي، الـذي کـان غالبـا یجعـل        

الحکام الصلیبیین یستسلمون لضغوط ا�یطالیین، مع أّنهم لم یتوقفوا عن محاولـة نـزع هـذه    

للقمونات، و یمنع بیع المنح و ا%راضي التي یملکهـا السـکان    ا�متیازات بواسطة القضاء العالي

و لم تکلل جهود الصلیبیین في إیقاف جموح ا�یطالیین دائما بالنجاح، خاصـة و أّن  . للقمونات

و الممتلکـات ا�قطاعیـة و المدینـة مـن     الزیجات المختلطة کانت تعید ل�یطـالیین ا%راضـي   

من ا%رستقراطیة الصلیبیة ذات ا%صول ا�یطالیـة کمـا هـو    خEل الوراثة، أو بدعم من عائEت 

  )2(.حال عائلة أمبریاتشی ذات ا%صول الجنویة

شکل ا�یطالیون في ا�مارات الصلیبیة الناشئة طبقـة ثالثـة إلـی جانـب النـبEء و سـکان           

منطقـة  المدن، و کان وجودهم إضافة إلی فسیفساء ا%وطان و المزیج من اللغات الـذي مّیـز ال  

غیر أّن ا�یطالیین تمیزوا بإعفاءات عدیدة جعلتهم غیر ملزمین بالنظم  )3(.خEل الغزو الصلیبي

و تضـمنت ا�متیـازات التـي ُمنحـت لهـم منحـة الحـي        . ا�قطاعیة للفرنجة فـي بـEد الشـام   

)Quartier(         ،الذي شکل مقاطعة أو جـزًءا مـن حکومـة المدینـة ا%م فـي ا%راضـي المقدسـة

و هـذه ا�سـتقEلیة القانونیـة،     )4(.فکانت هذه المقاطعات مستقلة عن السلطة القضائیة الملکیة

                                      
  .163 -160، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . هاید هاید هاید هاید . 1
  .125، 124، مرجع سبق ذکره، ص بروار یوشعبروار یوشعبروار یوشعبروار یوشع. 2

، )م 1291 -1099/ هــ  690 -492(ا�ستیطان الصـلیبي فـي فلسـطین    ، الجندي جمعة محمد مصطفیالجندي جمعة محمد مصطفیالجندي جمعة محمد مصطفیالجندي جمعة محمد مصطفی   
  .184، ص 2006ریة، مکتبة ا%نجلو المص: مصر

  .119، مرجع سبق ذکره، ص براور یوشعبراور یوشعبراور یوشعبراور یوشع. 3
  .117، مرجع سبق ذکره، ص ا%وضاع الحضاریة في بEد الشام، الحویري محمود محمدالحویري محمود محمدالحویري محمود محمدالحویري محمود محمد. 4

Balard . M, op.cit, p 49. 



النهضة ا�قتصادیة للمدن ا�یطالیة في العصور الوسطیالنهضة ا�قتصادیة للمدن ا�یطالیة في العصور الوسطیالنهضة ا�قتصادیة للمدن ا�یطالیة في العصور الوسطیالنهضة ا�قتصادیة للمدن ا�یطالیة في العصور الوسطی: : : : الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع          
 

 

 

167 

جعلت من ا%حیاء ا�یطالیة مستعمرات داخل المستعمرات، و من ا�یطالیین أقلیة تحیط بهـا  

  )1(.أغلبیة من الفرنجة

، یهـتم  )Bailiff(کأّن لکل جالیة تجاریة تنتمي إلی مدینة إیطالیة، وکیل خاص بها ُیدعی     

برعایة مصالحها التجاریة، و لها أیضا موازینها و مقاییسها الخاصة بها و المتداولـة فـي المدینـة    

  )2(.ا%م

) Vicus(أو ) Ruga(%مة تجاریة یطلق علیه اسـم  و کان مجموع المباني التي تصبح ملًکا     

لهذه ا%مة، تتضمن المباني الخاصة بالسلطات و المنشآت العامة التي یستخدمها أفراد الجالیـة  

الذي یقیم به رئیس الجالیة و یجتمـع فیـه   ) Bailliage(و علی رأسها مقر ا�دارة و المحکمة 

دار واحدة تضـم  و أحیاًنا کانت . مع المحلفین الذین تتشکل منهم المحکمة و کذا مع مجلسه

و با�ضـافة للمبـاني الرسـمیة    . ا�دارة و المحکمة و المخازن خاصة بالنسبة للجالیات الصغیرة

هناك البیوت و دور العبادة التي کانت تهدى للقدیس شـفیع کاتدرائیـة المدینـة ا%م، و کـان     

  )3(.للمستوطنین طواحینهم و أفرانهم و حمامات مخصصة لهم دون غیرهم

مباشرة بعد الغزو الصلیبي، فلـم یسـتقر بدایـة سـوى     أ هذه المستوطنات ا�یطالیة لم تنش    

عدد قلیل من التجار، و لکن نواة النشاط ا�داري من الموظفین الذین تم إرسالهم من المـدن  

ا�یطالیة لحمایة الحقوق و ا�متیازات  المحصلة، و التي أصبحت شکE ثابتا منذ ذلـك الحـین،   

ا مع مرور الوقت صـورة عـن القمونـات ا�یطالیـة داخـل ا�مـارات الصـلیبیة،                هي التي منحتن

و باستخدام مقـدراتهم التجاریـة و نمـو حجـم التجـارة التـي أدخلـتهم نحـو عمـق ا%راضـي           

ا�سEمیة بدأ التجار ا�یطالیون یستقرون تباًعا، و مـع اسـتقرارهم کـان شـکل المسـتوطنات      

، و بعد أن کانـت المـوانئ الصـلیبیة مجـرد محطـات علـی الطریـق،        القمونیة ا�یطالیة یتضح

                                      
  .120، مرجع سبق ذکره، ص براور یوشعبراور یوشعبراور یوشعبراور یوشع. 1
  .117، مرجع سبق ذکره، ص ا%وضاع الحضاریة في بEد الشام، محمدمحمدمحمدمحمد الحویري محمودالحویري محمودالحویري محمودالحویري محمود. 2
  .165، 164، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . هاید هاید هاید هاید . 3
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  :، راجع)و عEقاتها بالحکام الصلیبیین
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أصبحت بعد استیطان التجار ا�یطـالیین فـي مجموعـات معتبـرة، مـوانئ هامـة فـي الکیـان         

  )1(.الصلیبیي بالشرق

غیر أّن الصلیبیین لم یسـتفیدوا مـن هـذه المـوانئ %نهـم ضـیعوا بسیاسـتهم فـي مـنح              

ت ضریبیة، جوهر تجارة العبـور و هـي الضـرائب علـی مختلـف      ا�یطالیین إعفاءات و تخفیضا

و کـان  . المتاجر، التي کانت تستفید منهـا، فـي السـابق، المـوانئ الشـامیة و کـذا البیزنطیـة       

ا�یطالیون بحصولهم علی هذه ا�عفاءات و حرصهم علی تجدیدها في کل مرة خEل القـرنین  

مـن تحقیـق الحـد ا%قصـی مـن المنـافع                    الثاني عشر و الثالث عشـر المـیEدي، قـد تمکنـوا    

و مهمـا اختلفـت المعاهـدات و ا�متیـازات فـي      . و المصالح التجاریة فـي ا�مـارات الصـلیبیة   

التفاصیل فإّنها ُکلها ضمنت تحقیق المصالح العلیا للتجـار، بالحفـاظ علـی الحـد ا%دنـی مـن       

عـل مـن البنـاء ا�قتصـادي ل�مـارات      التکالیف، و ضمان شروط مناسبة للمتاجرة، کل هذا ج

الصلیبیة بناًء هزیEً، %ّن النشاط التجاري في المدن و الموانئ الصلیبیة کـان محتکـًرا بأیـدي    

  )2(.التجار ا�یطالیین

أصبحت التجارة عظیمة الشأن بالنسبة لeوروبیین و ا�یطالیین بشکل خـاص، ففـي نهایـة        

المدن التجاریة کالبندقیة و جنوة و بیزا تعـّول کثیـرا علـی     باتتالقرن الثاني عشر المیEدي، 

ا%سواق و الموانئ و القوافل ا�سEمیة، و قد وجدت لها مصالح هناك، و لم یشـاطر تجـار هـذه    

المدن الصلیبیین في رؤیتهم الدینیة، إذ کانوا یعتبرون المسلمین زمEء طبیعیین، بل شـرکاء  

هذا الموقف العلماني ظهر جلًیا في الحملة الصلیبیة الرابعة،  و. أساسیین في الصفقات التجاریة

التي أعطتنا صورة واضحة عن امتزاج الروح الصـلیبیة بالتجـارة، و کیـف أن الفکـرة الصـلیبیة      

  )3(.تبدلت بما یلبي احتیاجات ا%وروبیین المستجدة في القرن الثالث عشر المیEدي

یتوقف التطور التجاري الناتج عـن الحـروب الصـلیبیة بعـد توقـف إرسـال الحمـEت         و لم    

الجمهوریات ا�یطالیة کانت قد أبرمت اتفاقیات تسـمح  ذلك أن أغلب . الصلیبیة نحو غرب آسیا
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و حتی بعد جEء الصلیبیین مـن الشـرق، اسـتمرت المعـامEت      )1(.لها بالتجارة مع المسلمین

یین و الممالیك، و لم تستطع قرارات الحرمـان الصـادرة فـي حـق التجـار            التجاریة بین ا�یطال

و المدن التي ینتمون إلیها أن توقف هذه التجارة، أو تقطع عن دولة الممالیك المـواد الغذائیـة   

و ا%سلحة و ا%خشاب و الرقیق ا�تیة من أوروبا، نظـًرا للقـوة التـي أصـبحت تمتلکهـا المـدن       

و التي کـان النشـاط التجـاري مـع الشـرق أحـد ا%سـباب         )2(.قرن الرابع عشرا�یطالیة في ال

  )3(.الرئیسیة لها خاصة بالنسبة للبندقیة

البندقیة التي کانت ا�مبراطوریة البیزنطیة قد شـکلت بقـوة اقتصـادها دعامـة �نطEقتهـا          

الشامي هي و بقیـة   قدم لها في الساحل یة في الشرق موطئالتجاریة، و کانت ا�مارات الصلیب

استطاعت بنهایة الحروب الصلیبیة وضع أسـس سـیادة تجاریـة مکنتهـا مـن      المدن التجاریة، 

التحکم في تجارة الشرق کله، حتی عنـدما أفلـت الـدعائم التـي اسـتندت علیهـا عنـد بدایـة         

و في الفترة التي شهدت جEء الصلیبیین من الشرق و دخول بیزنطـة لمرحلـة بدایـة    . نشاطها

لنهایة، کانت مستعمرات البندقیة مبثوثة في کـل أرجـاء البحـر المتوسـط الشـرقي و البحـر       ا

  )4(.ا�یجي و البحر ا%سود

لم تکن الحروب الصلیبیة السبب في بعث تجارة المدن ا�یطالیة، لکنهـا کانـت، بالتأکیـد،        

الیین أبـواب الشـرق بکـل    سبًبا في تعزیز قوتها التجاریة و المالیة، کما أّنها فتحت أمام ا�یطـ 

أّننا � نسـتطیع أن ننفـي عـن الحـروب الصـلیبیة صـیغتها        من رغمال علی و. سحره التجاري

الدینیة، إّ� أننا في المقابل � نستطیع أن نعتبر مشارکة ا�یطالیین فیها رامیًة لغیـر ا%هـداف   

باسم الله  «لت بعبارة و هو ما عبرت عنه بصدق کراسة حساب إیطالیة، التي استه. ا�قتصادیة

   )5(.»و باسم الربح
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  .171، مرجع سبق ذکره، ص براور یوشعبراور یوشعبراور یوشعبراور یوشع. 5
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لهـا أیًضـا، للعـب دور    و منطق الربح الذي سّیر سیاسة المدن ا�یطالیة هو نفسـه الـذي أه�      

محوري في التجارة الدولیة یربط عوالم المتوسط في العصور الوسطی بشبکة تجاریـة ضـخمة،   

  . کان ا�یطالیون هم المحرك ا%ساسي لها
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        المدن ا�یطالیة محور التجارة الدولیة؛ توسع النشـاط ا�قتصـادي   المدن ا�یطالیة محور التجارة الدولیة؛ توسع النشـاط ا�قتصـادي   المدن ا�یطالیة محور التجارة الدولیة؛ توسع النشـاط ا�قتصـادي   المدن ا�یطالیة محور التجارة الدولیة؛ توسع النشـاط ا�قتصـادي   : : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        ....ما وراء البحارما وراء البحارما وراء البحارما وراء البحار

الجانب ا�قتصادي فـي دراسـة الفعـل الحضـاري، أْن تبـدأ       ة عند الحدیث عنالعاداقتضت     

و من ثمـة  بالزراعة ثم الصناعة  ءدراسة النشاطات ا�قتصادیة حسب ترتیب القطاعات، أي البْد

فـي المـدن   غیر أّننا، نجد أنفسنا عنـد الحـدیث عـن الحیـاة ا�قتصـادیة      . التجارة و الخدمات

بعصب القوة في حضارة المدن ا�یطالیـة خـEل العصـور الوسـطی أي      ا�یطالیة ملزمین بالبْدء

یطالیا بالتجارة، %ّنها هي التي حرکت بقیة القطاعات ا�قتصادیة، بل و حرکت الحیاة کلها في إ

  .الوسیطیة، فکانت القلب النابض لمختلف المدن ا�یطالیة

ثم إّن رأس المال التجاري سبق في أوروبا رأس المال الصناعي، مع أّن العEقة بین التجارة     

نتاج، و زیـادة ا�نتـاج   ة، فاتساع ا%سواق زاد من حجم ا�و الصناعة کانت عEقة متبادلة و وثیق

  )1(.ط التجاري و وسعت آفاقهبدورها أنعشت النشا

و � مغا�ة في القول بأّن ارتباط العالم في العصور الوسطی، إّنما یعزى بالدرجة ا%ولی إلـی      

و ما رافقها من تطور في الحیاة ا�قتصادیة کـان  عامل التجارة، کما أّن ازدهار الحرکة التجاریة 

Eً2(.أساسًیا في نشأة المدن و تطورها عام(  

انت المدن ا�یطالیة رائدة في العودة إلی الساحة التجاریة الدولیة أو با%حرى المتوسطیة، ک    

و مّر بنا کیف أّن التجار ا�یطالیین أقبلوا علی ا%سواق . %ّن المتوسط کان یختصر العالم آنذاك

لتجاریـة  المتوسطیة، و جربوا المغامرة البحریة، فنقلوا السلع و المتاجر من مختلف المحطـات ا 

إلی بEدهم، ثم إلی بقیة أوروبا الغربیة، و ساهموا بذلك في خلق شبکة من الخطوط التجاریـة،  

المکـان   -لریادتهم و قوتهم البحریة، التجاریـة و المالیـة   –سرعان ما طوروها، و کان لهم فیها 

  .ا%ول

                                      
        .346، مرجع سبق ذکره، ص حسین محمد توفیقحسین محمد توفیقحسین محمد توفیقحسین محمد توفیق    ووووأمین عبد ا%میر محمد أمین عبد ا%میر محمد أمین عبد ا%میر محمد أمین عبد ا%میر محمد .  1
  .183، مرجع سبق ذکره، ص إبسیس نوارة عليإبسیس نوارة عليإبسیس نوارة عليإبسیس نوارة علي.  2
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دور الوسیط في البدایة، بین الشـرق و الغـرب،        -البحریة خاصة -لقد لعبت المدن ا�یطالیة    

و هو ما أهلها بعد نمو تجارتها و تغّیر موازین القوى التي صـبت لصـالحها، %ن تصـبح محـوًرا     

ارجیـة  للتجارة الدولیة، خاصة و أّن القمونات التي ظهرت آنذاك کّیفت سیاستها الداخلیة و الخ

  )1(.لحمایة و تشجیع ا%عمال التجاریة قبل کل شيء

لقد تطّلبت سیرورة العمل التجـاري وجـود مؤسسـات و أنشـطة اقتصـادیة تـدفع بالعمـل            

التجاري إلی ا�زدهار، لذلك أبدع ا�یطالیون منظومة اقتصادیة و مالیة متکاملة مکنـت المـدن   

دیة و السیاسـیة و أّهلتهـا لـربط أقطـاب العـالم      خEل هذه الحقبة من بلوغ طموحاتها ا�قتصا

  .آنذاك، عندما شکلت حلقة الوصل بینها بواسطة التجارة

و ابتداًء من نهایة القرن العاشر المیEدي، سـیطرت ا%سـاطیل ا�یطالیـة علـی المتوسـط،               

طوریات تجاریة ندقیة و جنوة أسست إمبرامن أمالفي، بیزا و لکن خاصة الب و شیًئا فشیًئا، کٌل

فعلیة، و في البیلوبونیز علی البحر ا%سود و في آسیا الصغرى و في مصر کانـت مسـتوطناتهم     

و محطاتهم التجاریة نقاط العبـور الضـروریة للتجـارة العالمیـة التـي ربطـت الشـرق ا%قصـی         

  )2(.بالغرب

هـود عـن السـاحة    و تعزز موقف التجـار ا�یطـالیین بعـد أن نجحـوا فـي إبعـاد التجـار الی           

المتوسطیة، فعقب انتقال السیادة علی المتوسط إلی أساطیل البندقیة و جنوة، کسـب التجـار   

ا�یطالیون امتیازات علی حساب التجار الیهود، و کانت البندقیة قد حّرمت حتی قبل الحـروب  

اري، و هـو  الصلیبیة، نقل التجار الیهود علی سفنها، لتضمن أکبر قدٍر من احتکار النشاط التجـ 

ن غـداة  مهم علیهـا رجـال المصـارف ا�یطـالیی    ما دفع التجار الیهود نحو الصرافة التي سـیزاح 

  )3(.القرن الثالث عشر، بل و یتفوقوا علیهم في الثراء و اتساع نطاق أعمالهم

المحاور الـثEث للمتوسـط؛    وسع ا�یطالیون نشاطهم التجاري ما وراء البحار، فنشطوا علی    

وا موجودین في کل ا%سواق، في شلمیاني و الفEندر، فـي مـوانئ المغـرب ا�سـEمي،          لقد کان

                                      
  .90، مرجع سبق ذکره، ص لوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرت.  1

2. Barlard . M, op.cit, p 49.   
   .63، 62، ص 4، مج 3 ، مرجع سبق ذکره، جدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول. 3
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الشرق أیضا علی ا%دریاتیکي و في الموانئ الشامیة و المصریة، باختصار لقد أطروا شبکة  و في

کاملة من المتعاملین التجاریین في القارات الـثEث، و فـي أغلـب موانئهـا کـان لهـم حضـور        

  .عمال تجاریة مزدهرة، بل و جالیات إیطالیة موزعة بحسب المدنملموس و أ

        ::::ا�یطالیون في شرق المتوسطا�یطالیون في شرق المتوسطا�یطالیون في شرق المتوسطا�یطالیون في شرق المتوسط1-

لقد کان للمدن ا�یطالیة البحریة، و تحدیًدا البندقیة، جنوة، بیزا و أمـالفي، سـبق الریـادة        

کثـف  الجنوبیة من نشـاط م  ق، عدا عما کان لتجار المدنفي التجارة التي ربطت إیطالیا بالشر

  .قبل الحروب الصلیبیة

و ُشوهد البحارة ا�یطـالیون فـي سـوریة و فـي مصـر، و فـي آسـیا الصـغرى، و فـي کـل               

ف الفEندر، و ا%خشاب و الحدیـد، و ا%سـلحة و الفـراء        اا�مبراطوریة البیزنطیة، و قد نقلوا أصو

القطن، و کل منتجات الصـباغة  و الجلود، ثم رجعوا إلی دیارهم بالتوابل و الطیوب، و الحرائر و 

  )1(.الضروریة لمعالجة ا%قمشة

کان العمل التجاري الذي سبق إلیه ا�یطالیون في شرق المتوسط راجًعا إلـی أن ا%قـالیم       

إلی أکسراخیة رافینا و البندقیة ظلت تابعة للبیزنطیین، و قد ناسـبها  الجنوبیة بإیطالیا، إضافة 

لسیادة الشکلیة للبیزنطیین، أن تتاجر بحریة في المیاه الشرقیة الوضع، إذ استطاعت في ظل ا

ففـي  . بل إّن تجارة ا�یطالیین بدأت في مراحلها ا%ولی مرتبطة بالتجارة البیزنطیـة . للمتوسط

القرن العاشر کان %مالفي مقیم دائم بالقسطنطینیة و جالیة فـي تزایـد مسـتمر، و فـي سـنة      

  )2(.المسمی بانتالیون قصٌر عظیم في القسطنطینیة صار للشریف ا%مالفي) م 1060(

إّ� أن المکانة التي حظي بها ا%مالفیون، و غیرهم من تجار المدن ا�یطالیـة التابعـة إسـما        

ل�مبراطوریة الشرقیة، لم تضاهي یوما المکانة التي حظیت بها البندقیة و تجارها عنـد أبـاطرة   

لبندقیة المیناء الرئیسي فـي الغـرب، فمـن موقعهـا کانـت      القسطنطینیة؛ بالنسبة لهم، کانت ا

قادرة علی تسییر التجارة في لومباردیا و من ثم في ألمانیا، ثم إن البندقیـة فرضـت سـیادتها    

                                      
1. Bourgin . G, op.cit, p 24.   

  .173، 172، مرجع سبق ذکره، ص رنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفن. 2
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البحریة علی ا%دریاتیکي و القرن العاشر لم ینقض، و هـي � تـزال بعـُد مـن ا%قـالیم التابعـة       

  )1(.اسمًیا لبیزنطة

و کان موقف البندقیة في تقدم مستمر بفضـل ا�متیـازات التـي مـا انفکـت ُتحصqـُلها مـن            

حصلت علیه البندقیة  )Chrysobulle()2(و في أول ا%باطرة البیزنطیین لقاء خدماتها البحریة، 

ظفر الّتجار البنادقـة بامتیـازات   ) Basile II(من طرف ا�مبراطور باسیل الثاني ) م 922(سنة 

مرکیة في القسطنطینیة، و حمایة قویة في الموانئ الشرقیة، و هـو مـا سـاعد علـی ازدهـار      ج

و بموجب هذه المعاهدة انتقلت التجارة من أیدي الیونانیین إلـی أیـدي البنادقـة     )3(.تجارتهم

  )4(.حتی في المیاه الیونانیة

دعامـة أساسـیة    شکلت ا�متیازات التي حصلت علیها البندقیة مـن طـرف باسـیل الثـاني        

مکنتها من خلق ثروتها، بإکساب تجارها مرکًزا تجارًیا ممتاًزا، لم یحصل علیه أحـد مـن تجـار    

الغرب، فلم تعد القیود القدیمة التي کانت تفرض علی التجار ا%جانب، و تحـدد مـدة إقـامتهم    

ا مکنـتهم  بـل إّنهـ  . في القسطنطینیة تطبق علی البنادقة، و علی مواطنیهم من مدینة أمالفي

  )5(.من الحصول علی مستوطنات في القسطنطینیة

لکن بیزنطة بدورها أحکمت غلق العملیة التجاریة بأن جعلت امتیاز دفع ضـریبة منخفضـة       

عند مغادرة القسطنطینیة محصوًرا في أعمال البنادقة وحدهم، و دفعت البندقیة للتعهـد بـأن   

� تحصل غیر سلعها علی التخفیضات الجمرکیة إذا هي نقلت سلًعا أو بضائع لتجـار أمـالفیین   

                                      
  .173، مرجع سبق ذکره، ص رنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفن. 1
، و هـو  )Un acte officiel au texte de loi(نص قانوني یصرح بامتیـازات  ): chrysobulle(یقصد بعبارة . 2

براءٌة موثقة بختم ا�مبراطور الذهبي، %نه وقع أول ا%مر بید ا�مبراطور باسیل الثاني نفسه، و ُخـتم بخـتم   
  : للمزید راجع). Bulle d’or(الذهب ا�مبراطوري 

،      1995ة العربیـة،  دار النهضـ : ، القـاهرة 5، ط دراسات فـي تـاریخ الدولـة البیزنطیـة    ، الربیع حسنین محمدالربیع حسنین محمدالربیع حسنین محمدالربیع حسنین محمد
  .202ص 

3. Fliche . A, op.cit, p 602.  
  .152، ص 2 ، مرجع سبق ذکره، جتوینبي أرنولدتوینبي أرنولدتوینبي أرنولدتوینبي أرنولد. 4

5. Racine . P, op.cit, p 81. 

   .340، 336، مرجع سبق ذکره، ص رررر. . . . لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد             
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کما اشترطت علیها تقدیم خدمات تتمثـل فـي حراسـة ا%دریـاتیکي، و نقـل جنـود        أو یهود،

ا�مبراطوریة، إن لزم ا%مر، و بالفعل استمرت البحریة البندقیة في نقل المبعـوثین و الرسـائل   

  )1(.الدبلوماسیة أو الرسمیة بین بیزنطة و سواحل ا%دریاتیکي

من ا%همیة %ّنهـا علـی قـول أرشـیبالد لـویس       لقد کانت هذه ا�متیازات علی جانب کبیر    

خاصة بعد بسـط نفوذهـا    )2(،»التاجر المفضل لدى مدینة القرن الذهبي «جعلت من البندقیة 

الـذي  ) Pierre II Orseolo(علی کامل ا%دریاتیکي في عهد الدوج بطـرس الثـاني أورسـیولو    

قیـة، فمـن خـEل حملتـه     ، و هو أحد صـانعي عظمـة البند  )م 1009(إلی ) م 991(حکم من 

علی سواحل ا%دریاتیکي، استطاع تحریر الجمهوریة من الضریبة التـي  ) م 1000(الشهیرة عام 

و دلماشیا  )Istrie(کانت تدفعها للسEفیین، و في الوقت نفسه، وطد نفوذه علی موانئ إسترییا 

)Dalmatie ( و في زارا)Zara (   تو�و فـي سـبا)Spalato (   و فـي راجـوزه)Raguse(  و هـي ،

  )3(.المراحل التي کانت تتوقف عندها السفن علی طریق الشرق

استمرت تناز�ت ا%باطرة البیزنطیین ل�یطالیین، مقابل المساعدات الضروریة التي قـدمتها      

أساطیلهم ل�مبراطوریة، و أحیاًنا کوسیلة احتیاط من غاراتهم کقراصنة، لذلك فـإن أبـاطرة آل   

بیـزا  کومنین توسعوا أکثر فأکثر في منح ا�متیازات ل�یطالیین، فمنحوهـا أوً� للبندقیـة، ثـم    

و عومل التجار ا�یطالیون في ظل حکم آل کومنین بتمیز عن بقیـة التجـار ا%جانـب،    . فجنوة

التي کانت تفرض حتی علی ) % 10(بدً� من ) % 4(فسمح لهم بدفع رسوم � تتجاوز قیمتها 

 مواطني ا�مبراطوریة أنفسهم، کما أنهم ُمِنحوا أحیاء و موانئ بالبEد، و کان لهم فیهـا هیئـات  

و ذلك منذ منتصف القـرن الحـادي عشـر، عنـدما بلغـت مکانـة التجـار         )4(.مستقلة خاصة بهم

  )5(.ا�یطالیین إلی ما یمکن اعتباره احتکارا لجمیع المعامEت التجاریة للغرب مع بیزنطة

                                      
  .340، مرجع سبق ذکره، ص رررر. . . . لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد . 1

  .173، مرجع سبق ذکره، ص رنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفن   
  .336، مرجع سبق ذکره، ص رررر. . . . لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد . 2

3. Fliche . A, op.cit, p 602.  
  .174، مرجع سبق ذکره، ص رنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفن. 4
  .336، مرجع سبق ذکره، ص رررر. . . . لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد . 5
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) م 1082(و أشهر هذه ا�متیازات المرسوم الذي أصدره ا�مبراطور ألکسوس کومنین سنة     

، الذي منح البندقیة من ا�متیازات مـا لـم تحصـل    )Crysobulle de Venice(بـ و المعروف 

علیه من قبل، ففي ما عدا موانئ کریت و قبرص تم إعفـاء البنادقـة إعفـاًء تاًمـا مـن الرسـوم       

الجمرکیة و العوائد التي ظل أتباع ا�مبراطوریة یدفعونها في کل الموانئ المتوسطیة و ا�یجیة 

کما أخضع المرسـوم التجـار ا%مـالفیین بالقسـطنطینیة للبندقیـة، و مـنح        )1(.ةالتابعة لبیزنط

التجار البنادقة أحد أحیاء القسطنطینیة الذي احتوى علی مخازن و محEت تجاریـة و مرافـئ   

  )2(.للدولة البیزنطیةبینما وعد البنادقة بأن یظلوا الرعایا المخلصین . للسفن

بوضوح عن عدم قدرة الدولة البیزنطیة علـی حمایـة نفسـها إّ�     لقد جاء هذا ا�متیاز لیعلن    

من خEل ا�عتماد علی البنادقة الذین سبقوا و دعموها في التخلص من خطر النورمان، لکنـه  

بل إنـه   )3(.عملًیا قضی علی معظم ما بقي من ا�شراف ا�مبراطوري علی سفن التجار ا%جانب

  )4(.ن معدمین في أراضیهمجعل من التجار البیزنطیین المحلیی

و بالرغم من أّن هذه ا�متیازات منحت للبندقیة مکانة اقتصادیة و تجاریة استشنائیة داخل     

ا�مبراطوریة البیزنطیة، بلغت درجة تفصیل التجار البنادقة علی التجـار البیـزنطیین أنفسـهم،    

 إّ� أنها في الواقع کانت أحد العوامل الرئیسیة التـي سـاهمت فـي تـدهور اقتصـادیات الدولـة      

البیزنطیة، و فتحت الباب لنزاع سیاسي طویل بین الدولة البیزنطیة و جمهوریة البندقیة التـي  

حرصت علی الضغط باستمرار علی ا%باطرة البیزنطیین ل�بقاء علـی امتیازاتهـا و الزیـادة مـن     

  )5(.التجاري داخل أراضي ا�مبراطوریةنفوذها 

                                      
  .378، مرجع سبق ذکره، ص رررر. . . . لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد . 1

  .87، مرجع سبق ذکره، ص لوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرت   
  .202، مرجع سبق ذکره، ص الربیع حسنین محمدالربیع حسنین محمدالربیع حسنین محمدالربیع حسنین محمد. 2

  .378، مرجع سبق ذکره، ص رررر. . . . لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد    
  .المرجع نفسه. 3
  .88، 87، مرجع سبق ذکره، ص لوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرت. 4
  .203، مرجع سبق ذکره، ص الربیع حسنین محمدالربیع حسنین محمدالربیع حسنین محمدالربیع حسنین محمد. 5
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م البیزنطیین و عـدائهم %ّنهـم کـانوا فـي المقـام      و قد أثار التجار ا�یطالیون سخط زمEئه    

و بمـا أن ا�یطـالیین کـانوا    . ا%ول أجانب، و لکن أیضا %نهم تمکنوا من ا�ثراء علـی حسـابهم  

علی عکس الیهود مدعومین من قبل حکوماتهم، و من قبل أسـاطیلهم الخاصـة، فـإّنهم کـانوا     

ـ      و أّنهـم فـي بEدهـم؛ وفـق قـوانینهم                 باستمرار یطالبون بأحیاء خاصـة یعیشـون فیهـا کمـا ل

ــی تســهیEت   ــي أمــن نســبي، با�ضــافة إل ــداتهم و ف ــادة                 و معتق ــة و التخــزین و العب ا�قام

  )1(.و ا�ستحمام، و کانوا بالفعل یحصلون علیها

ن     هذا الوضع کان سبب سخط البیزنطیین و أدى إلی رد فعـل بمهاجمـة أحیـاء ا�یطـالیی        

و تقتیلهم علی نطاق واسع في جمیع أنحاء ا�مبراطوریة، کما سحبت مـنهم کـل امتیـازاتهم       

و کان ذلك علی عهد أندرونیکوس ا%ول، و رد الفعل القاسي الذي صدر عن البیزنطیین سـوف  

  )2(.یدفع ا�یطالیین نحو خطوة حاسمة في السعي �خضاع القسطنطینیة لسیطرتهم التامة

یکن البنادقة ا�یطالیین الوحیدین المستفیدین مـن ا�متیـازات البیزنطیـة، فا%بـاطرة     لم     

. البیزنطیون، و حتی یکسروا نفوذ البنادقة، أفسحوا المجال لمنافسة مواطنیهم من ا�یطـالیین 

، منح ا�مبراطـور  )م 1170جویلیة ( و في نص البراءة الموثقة بختم ا�مبراطور و المؤرخة في 

قـد منحهـا لهـم    ل کومنین وثیقة للبیزیین أکدت امتیازاتهم في ا�مبراطوریة، التي کان مانوی

، حیث تم إعفـاؤهم مـن الضـرائب علـی السـلع التـي       )م 1111أکتوبر (ألکسوس کومنین في 

با�ضافة إلی معاشات طنطینیة علی القرن الذهبي،تدخل ا�مبراطوریة، و منحهم حًیا في القس

  ٍق ـنین کتوثیـو جاء النص الثاني الذي صدر في عهد مانویل کوم. ن بیزاللموظفین السامین م

  

                                      
  .87، مرجع سبق ذکره، ص لوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرت. 1
  .174، مرجع سبق ذکره، ص رنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفنرنسیمان ستیفن. 2
بالنسبة للوبیز، کانت ا�متیازات التي منحها ألکسـوس کـومنین فـي حـد ذاتهـا بمثایـة إشـارة لسـقوط          •

  :للمزید راجع. القسطنطینیة في ید البنادقة و بارونات الحملة الصلیبیة الرابعة
  .88 ، مرجع سبق ذکره، صلوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرت
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  )1().م 1136(لثالث امتیاز حصل علیه البیزیون، و کان قد شرع من طرف جون کومنین في 

ا�قتصادیة لبیزنطة الفرصة للقوى التجاریة ا�یطالیة في القیـام بالعملیـات    أعطت السیاسة    

وانئ الشرق، و بالتالي تحقیق الثروة و النجاح في أن تحل مستقبEً محل التجاریة و ا�تصال بم

  )2(.الدولة البیزنطیة في التجارة المتوسطیة

إّن تنافس المدن ا�یطالیة فـي الحصـول علـی امتیـازات فـي القسـطنطینیة علـی القـرن             

الذهبي ستدفعها مرة بعد أخرى للتدخل في شؤون ا�مبراطوریة الداخلیة، و کلما زادت حاجة 

ا%باطرة لمساعدة ا�یطالیین، نزعوا ا�متیازات من تجار مدینة و منحوها لتجار مدینة أخـرى،  

مرة کان نفوذ القوى ا�یطالیة و خاصـة رعایـا البندقیـة، یتجـاوز ا%حیـاء و المـوانئ       و في کل 

و ما الحملة الصـلیبیة  . المخصصة لهم إلی السعي نحو العمق ا�قتصادي ل�مبراطوریة الشرقیة

الرابعة، و تغیر خط سیرها علی ید تجار البندقیة و دوجها الشهیر إنریکو داندولو إّ� دلیل علی 

  .انة و القوة التي بلغتها البندقیة، و ا�یطالیون عموًما في المیاه الشرقیة للمتوسطالمک

و إذا کان البنادقة قد ذکروا أن هدفهم ا�ستیEء علی زارا التي انتزعهـا المجریـون مـنهم،        

فإّن ما تعرض له البنادقة من مضایقات ا�مبراطور ألکسوس الثالث، و سحب بعـض امتیازاتهـا،   

، تبدو کأسباٍب أکثر إقناًعـا مـن حجـة    )م 1171(عما لحق بحي البنادقة من تخریب سنة  عدا

   )3(.استرداد محطاتهم التجاریة في زارا

و حتی لو اعتبرنا أن جشع البندقیة لم یکن السـبب ا%صـلي فـي تحویـل الحملـة الصـلیبیة       

ح وفیـرة جـراء ذلـك    الرابعة، فإننا � نستطیع أن ننفـي مـا حصـلت علیـه البندقیـة مـن أربـا       

                                      
1. Gaulin . J . L & autres, Villes D’Italie Textes et documents des XIIe, XIIIe, XIVe siècles, 
Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 2005, p 229. 

یوجد من الوثیقة أصلین کانا قد حررا في القسطنطینیة، أحدهما بالیونانیة، و الثاني بالEتینیة، و ا%خیـر   •
  :للمزید راجع). L’Archivio di Stato de Pise(محفوظ في أرشیف بیزا 

Ibid, pp 229, 230. 
  .    230 -229، ص )6(و انظر نص الوثیقة في الملحق رقم 

  .354، مرجع سبق ذکره، ص صبرة عفاف سیدصبرة عفاف سیدصبرة عفاف سیدصبرة عفاف سید. 2
دار النهضــة العربیــة،             : ، بیــروت2 العرینــي الســید البــاز، ط: ، ترجمــةالحــروب الصــلیبیة، بــاکر ارنســتبــاکر ارنســتبــاکر ارنســتبــاکر ارنســت. 3

  .101 -99ص 
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فالنتائج التي انتهت إلیها الحملة تؤکد أن البندقیة کانـت أکبـر المسـتفیدین مـن      )1(.التحول

  )2(.الهجوم علی القسطنطینیة، و أن الروح التجاریة باتت بالتأکید أقوى من الروح الصلیبیة

ینـا، لکـن   في شرق المتوسط، تعامـل ا�یطـالیون أیًضـا مـع الصـلیبیین، کمـا سـبق و رأ           

الصلیبیین لم یکونوا شرکاءهم ا%هم في المنطقة؛ لقد ربطوا عEقات تجاریة وثیقة مع الحکـام  

  .و التجار المسلمین، قبل و بعد، و حتی أثناء الحروب الصلیبیة

و في ذات التاریخ الذي حصلت فیه البندقیة علی براءة موثقة من ا�مبراطور باسیل الثـاني      

حها امتیازات هامة في بیزنطة، کان سفراؤها قد تمکنوا مـن تحصـیل عـدة    تمن) م 992(سنة 

رغـم  . ضمانات لرعایاهم، التجار غالًبا، و المقیمین في حلب، دمشق، القاهرة، القیروان و بـالرمو 

سـتجابة لطلبـات ا�مبراطوریـة    لE) م 971(أن البندقیة کانت مجبرة غیر مرة، کما فـي سـنة   

لبابویة، القاضـیة بمنـع تصـدیر المـواد ذات الصـبغة ا�سـتراتیجیة أي       البیزنطیة و لتعلیمات ا

  )3(.ا%سلحة، و ا%خشاب للبEد ا�سEمیة

أو غیرهـا   و باستثناء المرات التي کان یتم فیها، في المصادر ا�سEمیة، ا�شارة إلی أمالفي    

ذلـك أن المـدن الجنوبیـة    من المدن فإن التجار ا�یطالیین عرفوا عند أغلب الشرقیین بالروم، 

. التابعة للبیزنطیة هي التي بادرت بالتعامل التجاري مـع المسـلمین قبـل الحـروب الصـلیبیة     

  )4(.فُوضع ا�یطالیون تحت نفس ا�سم الذي کان یطلق علی البیزنطیین

                                      
  .103، مرجع سبق ذکره، ص باکر ارنستباکر ارنستباکر ارنستباکر ارنست. 1
  :راجع کEً من) مشارکة البندقیة فیها، و تغیر خط سیرها و نتائجها( للمزید عن الحملة الصلیبیة الرابعة . 2

Le Comte Riant . P, Le changement de Direction de la Quatrième Croisade D’après 
Quelques Traveaux Récents, Paris: Libraire de Victor Palmé, Editeur, 1878, pp 5- 48. 

ــل ــوروف میخائی ــلزاب ــوروف میخائی ــلزاب ــوروف میخائی ــلزاب ــوروف میخائی ــرق ، زاب ــي الش ــلیبیون ف ــةالص ــکو : ، ترجم ــاس، موس ــاهین إلی ــدم، : ش ،                1986دار التق
  .236 -228ص 

  .52 -47، ص 4 ، مرجع سبق ذکره، مجدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول
  .458 -456، مرجع سبق ذکره، ص مسترونغ کارینمسترونغ کارینمسترونغ کارینمسترونغ کارینآرآرآرآر
إلـی القـرن        10الدولة الصنهاجیة، تاریخ إفریقیة في عهد بني زیري مـن القـرن   ، إدریس الهادي روجيإدریس الهادي روجيإدریس الهادي روجيإدریس الهادي روجي. 3

  .160، ص 1 ، ج1992دار الغرب ا�سEمي، : ، بیروت1الساحلي حمادي، ط : ، ترجمةم 12
  .60، مرجع سبق ذکره، ص کاهن کلودکاهن کلودکاهن کلودکاهن کلود. 4
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کانت أمالفي بحکم تعاملها مع المسلمین غرب المتوسط مـن أولـی و أکثـر المـدن التـي          

تعاطت التجارة مع الشرق ا�سEمي قبل الحروب الصـلیبیة، و ذلـك حسـب مـا تؤکـده وثـائق       

.            الجنیزة، و هـي المدینـة الوحیـدة التـي ورد ذکرهـا بانتظـام فـي معظـم النصـوص الرومیـة          

نفسها، � توجد د�ئل کافیة تؤکـد عمـق نشـاطها التجـاري مـع المسـلمین قبـل        و البندقیة 

الحروب الصلیبیة، أما جنوة و بیزا، فعلی ا%رجح و لغیاب الوثائق الدالة، لم تکن لهمـا عEقـات   

مع المسلمین مثل ا%مالفیین، کما أّن مشـارکتهما فـي الحملـة الصـلیبیة ا%ولـی، جعلتهمـا       

عند المسلمین، بعکس البنادقة و ا%مافیین، الذین تأخروا فـي دعـم   موضع شك و محل شبهة 

  )1(.الحرکة الصلیبیة حتی استتب ا%مر للصلیبیین في الشرق

ا�متیازات العدیدة التي حصـلت علیهـا الجالیـات ا�یطالیـة فـي ا�مـارات        من رغمال علی     

 أن إسـهامهم فـي الحمـEت    الصلیبیة من أحیاء و محEت، عدا عن التخفیضات الجمرکیة، إّ�

الصلیبیة التالیة ظل یغلب علیه التحفظ، حرًصا علی بقـاء عEقـاتهم السـلمیة و التجاریـة مـع      

في ما یمکن أن یخدم مصالحهم التجاریـة مـن    -في نفس الوقت -المسلمین، و دون التفریط 

  )2(.الحملة الصلیبیة

مـن المـدن التجاریـة و بـین شـرکائهم       لقد کان حجم التجارة المتداولة بـین ا�یطـالیین      

المسلمین في مصر و الشام، أکبر بکثیر من حجم التجارة المتداولة مع المـوانئ فـي ا�مـارات    

و من د�ئل ترکز اهتمامهم بالتجارة مع مصر، القوانین التجاریـة التـي صـدرت فـي     . الصلیبیة

ذکرت فیها ا�سـکندریة تفـوق   البندقیة خEل القرن الثاني عشر، حیث کان عدد المرات التي 

بکثیر عدد المرات التي ذکرت فیها مدینة عکا، و کانت أحد أهم المراکز التجاریة في ا�مارات 

  )3(.الصلیبیة

 Il Cartolare di(و بالموازاة فقد دّلت سجEت الموثـق و رجـل القـانون الـدولي سـکریبا          

Giovanni Scriba (ءه من التجفي جEار الذین ارتبط نشاطهم با�سـکندریة  نوة، علی أن عم

                                      
  .63، 62، مرجع سبق ذکره، ص کاهن کلودکاهن کلودکاهن کلودکاهن کلود. 1
  .105، مرجع سبق ذکره، ص توفیق عمر کمالتوفیق عمر کمالتوفیق عمر کمالتوفیق عمر کمال. 2
  .110المرجع نفسه، ص . 3
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کانوا من الکثرة، ما جعل عددهم ضعف عـدد  ) م 1164(إلی ) م 1156(في الفترة الممتدة من 

  )1(.مع ا�مارات الصلیبیة في بEد الشامالتجار الذین تعاملوا 

نجد  )م 1171(أما في بیزا فمن خEل سجEت موروزو و لومباردو، عن الفترة السابقة لسنة     

مـرات،   7 مرة و دمیاط 64 مرة، في حین تذکر ا�سکندریة 200اسم القسطنطینیة یتکرر : أّن

مـرات،     4 و ذکرت صـور مرة،  40مرة بالنسبة لمصر، و یتکرر اسم مدینة عکا  71 أي بمجموع

مرات في حین ذکرت مرًة واحدة کـل مـن طـرابلس و یافـا، و ذکـرت       4 و تکرر اسم أنطاکیة

  )2(.مرة للشرق الEتیني 54مرات أي بمجموع  4 سوریا إجماً�

لیس غریًبا تفوق القسطنطینیة، �رتباط تجارة المدن ا�یطالیـة بدایـًة بهـا، و لمـا حصـلوا          

ظلت القسطنطینیة من بین کل ا�تجاهات المقصودة فـي المیـاه    فقد. علیه من امتیازات فیها

لکن بالمقارنة بین الموانئ المصـریة و مـوانئ ا�مـارات الصـلیبیة،     . الشرقیة ا%کثر جذًبا للتجار

یتأکد لنا أنه بالنسبة للمدن التجاریـة، و إن لـم تکـن أسـواق الشـرق الEتینـي مهملـة فـإن         

ت مع مصـر، و هـذا یبـرر المواقـف المتخـذة طیلـة الحـروب        مصلحتهم التجاریة الرئیسیة کان

فمن جهة کانت المدن تقدم المساعدات المادیة للحمEت الصلیبیة و توفر النقـل   )3(.الصلیبیة

البحري، و من جهة أخرى کانت تعقد ا�تفاقیات و المعاهدات مع سـEطین الممالیـك بمصـر    

أّن المسلمین سیستخدمونها فـي حـربهم ضـد    لبیع ا%خشاب و الحدید و العبید، رغم علمها ب

. متحدیًة بذلك تهدیدات البابویة بالحرمان الکنسي و مطالباتها بتوقف هذه التجـارة . الصلیبیین

 »نحن أوً� بنادقة ثـم بعـد ذلـك مسـیحیین     «: و کان شعار البنادقة رًدا علی مطالبات البابویة

)Siame veneziani poi chréstiane .()4(  

                                      
  .110، مرجع سبق ذکره، ص توفیق عمر کمالتوفیق عمر کمالتوفیق عمر کمالتوفیق عمر کمال. 1

  .169، مرجع سبق ذکره، ص کاهن کلودکاهن کلودکاهن کلودکاهن کلود
  .المرجع نفسه. 2
  .المرجع نفسه. 3
صورة عن العEقات بین جمهوریة البندقیة و سلطنة الممالیك فـي أواخـر القـرن الخـامس      «، باقة رشیدباقة رشیدباقة رشیدباقة رشید. 4

، ا�داب و العلـوم ا�نسـانیة لجامعـة ا%میـر عبـد القـادر      مجلـة  ، »عشر المیEدي من خEل وثیقـة أصـلیة  
  . 163، ص 1، العدد 2002أفریل : قسنطینة



النهضة ا�قتصادیة للمدن ا�یطالیة في العصور الوسطیالنهضة ا�قتصادیة للمدن ا�یطالیة في العصور الوسطیالنهضة ا�قتصادیة للمدن ا�یطالیة في العصور الوسطیالنهضة ا�قتصادیة للمدن ا�یطالیة في العصور الوسطی: : : : الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع          
 

 

 

182 

تغلب صوت المصالح التجاریة علی صوت ا�یمان، بالنسبة للتجـار ا�یطـالیین، و لکـن     لقد    

أیضا بالنسبة لحکومات المـدن، التـي اختـارت مسـاندة تجارهـا علـی تمـام الـو�ء للبابویـة،                   

و لـذلك فقـد   . علی حد تعبیر دیورانـت  )1(»فالذهب کان أقوى أثًرا من الدین أو الدم المراق «

و لم تتوقف صلة المدن التجاریة بحواضر العالم ا�سـEمي  . هذه التجارة تتم بشکل عاديظلت 

حتی في أحلك فترات العـداء و الصـراع أثنـاء الحـروب الصـلیبیة، و اختصـر اسـتمراریة هـذه         

و للنصارى علی المسلمین ضریبة یؤدونها في بEدهم،  «: العEقات الرحالة ابن جبیر حین قال

فـي بـEد المسـلمین علـی سـلعهم،              وننة علی غایة و تّجار النصارى أیًضا یـؤدّ و هي من ا%م

و ا�تفاق بینهم و ا�عتدال في جمیع ا%حوال و أهل الحرب منشغلون بحربهم، و النـاس فـي   

  )2(.»عافیة، و الدنیا لمن غلب

التجاریة ا%وروبیـة  و قد ظل التبادل التجاري بین دولة الممالیك في مصر و الشام و المدن     

قائًما حتی بعد سقوط مدینة عکا، آخر معاقل الصلیبیین في الساحل الشامي، و مع فتور الروح 

الصلیبیة لم تجد البابویة من وسیلة لمحاربة الممالیك غیر منع التجارة القائمـة بیـنهم و بـین    

نبدکت الحادي عشـر علـی    نیقو� الرابع و بونیفاس الثامن و: المدن التجاریة، فأصدر الباباوات

الحدیـد،  ( التوالي قـرارات حّرمـوا فیهـا المتـاجرة مـع المسـلمین فـي المـواد ا�سـتراتیجیة          

ــت،  ــاب، الکبری ــنة     ....)ا%خش ــي س ــك فف ــن ذل ــد م ــامس أبع ــت الخ ــا کلمن ــب الباب ، و ذه

أصدر منشورات مختلفة جّرم فیها تصدیر البضائع، دون استثناء، إلی أراضـي  ) هـ707/م1307(

  )3(.و أّن من یخالف تلك القرارات یتعرض لمصادرة أمواله و فقدان حریته. لسلطان المملوکيا

لکن القوى التجاریة لم تعد تبالي بهذه القـرارات %نهـا کانـت تـدرك مـدى الخسـائر التـي            

ستعود علیها جراء إیقافها للتجارة مع مصر، و لذلك نجدها تتحایل بشتی الطرق علـی قـرارات   

  )4(.ن، و تستأنف نشاطاتها التجاریةالحرما

                                      
  .76، ص 4، مج 4، مرجع سبق ذکره، ج دیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول. 1
  .261، 260، ص 1998منشورات ا%نیس موفم للنشر، : ، الجزائرالرحلة، ابن جبیرابن جبیرابن جبیرابن جبیر. 2
الحـروب الصـلیبیة المتـأخرة، حملـة بطـرس ا%ول لوسـنیان علـی ا�سـکندریة                 ، نعینع سـهیر محمـد  نعینع سـهیر محمـد  نعینع سـهیر محمـد  نعینع سـهیر محمـد  . 3

  .60، ص 2002عین للدراسات و البحوث ا�نسانیة و ا�جتماعیة، : ، مصر1، ط م 1365/ هـ  747
  .61المرجع نفسه، ص . 4
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        ::::ا�یطالیون في غرب المتوسطا�یطالیون في غرب المتوسطا�یطالیون في غرب المتوسطا�یطالیون في غرب المتوسط2-

في القسم الغربي مـن المتوسـط، اضـطلعت کـٌل مـن جنـوة و بیـزا بالتجـارة مـع الغـرب               

و بعـد اصـطباغ عEقتهمــا مـع مسـلمي المغـرب بالعــداء و الصـراع، الـذي دشــن        . ا�سـEمي 

Eقتهما البحریة في غرب المتوسط، فإّن کEقات تجاریة مـع  انطEالمدینتین سعت إلی ربط ع 

 علـی  أّن التجارة أفیُد و أغنُم لهما من ا�غارة و الحرب،حکام المغرب ا�سEمي، بعدما أدرکتا 

الطابع العدائي الذي ظل یسُم قسًما من عEقاتهما بمسلمي المغرب، إلی غایة القرن من رغم ال

  )1(.السادس الهجري/ الثاني عشر المیEدي 

و شکلت جنوة و بیزا إلی غایة القرن الخامس عشر، المتعامـل التجـاري ا%ول عـن الغـرب         

المسیحي عند حکام المغرب ا�سEمي، خاصة بعد إزاحتهما لمدن الکامبانیا، التـي اتفـق أنهـا    

، قبل سنوات فقط من حصول مدینتي السـاحل الغربـي   )م 1073(خضعت للنورمان منذ سنة 

عود من ا%میر تمیم بن المعز الزیري، مقابل الجEء عن المهدیة، بعدم التعرض ا�یطالي علی و

فدشنت هذه المعاهدة الشفهیة بدایة إرسالهم لسـفنهم التجاریـة   . لسفنهم في المیاه ا�فریقیة

  )2(.إلی بEد المغرب

عنـدما  و رغم وجود د�ئل علی اتجارها مع طرابلس في أواخـر القـرن العاشـر     أما البندقیة    

تولت تصدیر أقمشة طرابلس و إفریقیة الفاخرة ذات اللون ا%زرق و ا%سود إلی أوروبا و تزویـد  

                                      
، )هـ 426/م 1034(حرازهم نجاحا في سردینیا للهجوم علی عنابة، و کان ذلك سنة تشجع البیزیون بعد إ.  1

و استولوا علیها، و في کاتدرائیة بیزا نقیشة غیر مؤرحة تخلد ذکرى العمل الذي قام به البیزیون بمسـاعدة  
نوة أن تتحالف معها للقیام بحملـة مشـترکة ضـد المهدیـة     کما طلبت بیزا من ج. بعض السفن البروفانسیة

و قـد  . جاهد العامري فـي سـردینیا  بعد قیامهما بعمل مشترك و ناجح ضد م) هـ 480/ م 1087(تمت سنة 
یت الحملة بمبارکة البابویة و دعم المEحین ا�یطالیین، و غاب عنها دعم النورمان لحلفهم مع المهدیة حظ

تح صقلیة، و رغم ا�متیازات التجاریة التي حّصلها البیزیون و الجنویون بعد هذه الحملة، و انشغالهم بإتمام ف
إّ� أّن الهجمات علی سواحل المغرب ا�سEمي ظلت أمًرا وارًدا کلما أمکنهم ذلك، مثلما کان في هجـومهم  

  :اجعللمزید ر). م 1140(علی عنابة، و استیEء البیزیین علی طبرقة سنة ) م 1134(سنة 
  .337، 336، 208، مرجع سبق ذکره، ص إدریس الهادي روجيإدریس الهادي روجيإدریس الهادي روجيإدریس الهادي روجي

الجالیات ا�یطالیة التجاریة في المغرب ا�سEمي حتی نهایة القرن الرابـع عشـر    «، سعد سامي سلطانسعد سامي سلطانسعد سامي سلطانسعد سامي سلطان.  2
  .86، ص 10، العدد 1988أفریل : ، قسنطینةمجلة سیرتا، »المیEدي
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، و بعض ا�شارات الـواردة فـي المصـادر عـن     )1(بمسادیهم من البندقیة النساجین من إفریقیة

، فإنهـا لـم تـدخل بقـوة     )هـ 366/ م 971(سفن البندقیة في سواحل المهدیة و طرابلس سنة 

من القـرن الثالـث عشـر، عنـدما وقعـت أول       ا�سEمي إّ� في النصف ا%ول أسواق الغربی إل

، لتتـواتر  )م 1231(معاهدة لها مع الحفصیین حسب الوثائق، في الخـامس مـن أکتـوبر سـنة     

  )2(.المعاهدات التي ربطتها غالبا، مع تونس و طرابلس

و إذا کانت التجـارة  . تنافست بیزا و جنوة، لتقارب مصالحهما، علی أسواق المغرب ا�سEمي    

قد تراجعت لحساب القرصنة في فترة حکم المرابطین، و هو ما دفـع التجـار ا�یطـالیین نحـو     

فإن کE من المـدن ا�یطالیـة و حکـام الموحـدین، کانـت لـدیهم رغبـة         )3(.ا%سواق المصریة

و هـو  . ي الحد من القرصنة و تثمین أیة مبادرة لحمایة السفن و السکان و السواحلمشترکة ف

ما نلمسه في معاهدات السلم و الصداقة التي جمعت کEً مـن الموحـدین و المـدن ا�یطالیـة     

لی ضـرورة محاصـرة القرصـنة،        خاصة بیزا التي کانت تصدر في رسائلها إلی حکام الموحدین ع

    حـا�ت ا�عتـداء، إّ� أّن حکومـة بیـزا      مـن  رغمال علی و )4(.التي بین الطرفینحترام العهود و ا

و الدولة الموحدیة حرصتا علی استمرار خط التجارة، فتضمنت الرسائل دعوة کـل طـرف إلـی    

ضرورة ا�لتزام بالعهود المشترکة، و تمیزت الرسائل بلهجة دبلوماسیة واضـحة حتـی � تخـل    

  .المشترکةبالعEقات التجاریة 

ا کان یتمتع به رعایا بیزا من امتیازات في تـونس، فـإن التجـارة الجنوبیـة     ّممرغم علی الو     

هي ا%خرى کانت نشیطة في هذه المدینة، و هو ما تدل علیه العقود التي حـررت مـن طـرف    

                                      
  .295، ص 2، مرجع سبق ذکره، ج إدریس الهادي روجيإدریس الهادي روجيإدریس الهادي روجيإدریس الهادي روجي. 1

De Mas Latrie . M . L, op.cit, p 221. 
لم تکن ا%قمشة فقط ما صدرته إفریقیـة و طـرابلس للغـرب المسـیحي، بـل تعـددت المنتجـات مثـل          •

                                                                          .Ibid, pp 215- 222: للمزید راجع. المنتجات الغذائیة
2. Ibid, Documents, pp 196- 243.  

  .41، مرجع سبق ذکره، ص کاهن کلودکاهن کلودکاهن کلودکاهن کلود. 3
  :بالنسبة لمجموعة الرسائل المتبادلة بین الموحدین و حکومة بیزا راجع. 4

منشورات کلیة ا�داب و العلوم ا�نسانیة : ، القنیطرة1، ط )مجموعة جدیدة( رسائل موحدیة ، عزاوي أحمدعزاوي أحمدعزاوي أحمدعزاوي أحمد
  .364 -362، 228 -212، 177 -173، 166 -162، ص 1، ج 1995بالقنیطرة، 
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یـا  سکریبا و التي بینت أن رعایا جنوة کانوا یتمتعون بنفس ا�متیـازات التـي یتمتـع بهـا رعا    

  )1(.بیزا

بهــا التجــار ا�یطــالیون فــي التســهیEت و التخفیضــات  ثلــت ا�متیــازات التــي حظــيتم    

الجمرکیة، لکنها لم تبلغ ذلك القدر من ا�عفاءات التي حصلت علیها الجالیـات ا�یطالیـة فـي    

في  القسطنطینیة أو في ا�مارات الصلیبیة، و � حتی بمستوى ا�عفاءات التي منحها الممالیك

  .مصر و الشام

کما أن المعاهدات التي عقدت مع المغاربـة اتصـفت بکونهـا محـددة ا�جـال، قیاًسـا مـع            

و کانـت تتغیـر حسـبما    المعاهدات المعقودة في مصر، غیر أّن ا�جال لم تکن ُتحتـرم دائًمـا،   

  )2(.تقتضیه المصلحة

عاهـدات التـي عقـدت مـع     و بسبب أعمال القرصنة المتبادلـة بـین الطـرفین نجـد أن الم        

. المغاربة تضمنت عکس تلك التي أبرمـت مـع مصـر، حـدود ممتلکـات الطـرفین المتعاقـدین       

با�ضافة إلی شروط و موضوعات � یوجد ما یماثلها في المعاهدات المعقودة مع مصر، کطلـب  

س ا�هتمام بالرعایا المغاربة عند قصدهم لEتجار فـي المـدن ا�یطالیـة و حصـولهم علـی نفـ      

  )3(.المعاملة الجیدة التي یعامل بها التجار ا�یطالیون في المدن المغاربیة

و بالنسبة لeندلس فإن التجار الجنویین کانوا في أواسـط القـرن الثـاني عشـر قـد أدخلـوا           

في دورتهم التجاریة، و تشیر عقودهم إلی أّن المدینة قد خدمت کمنفٍذ ) Valencia(فالنسیا 

ا%ندلسـیة المصـدرة إلـی المـوانئ المسـیحیة علـی طـول الضـفة الشـمالیة الغربیـة           للبضائع 

  )4(.للمتوسط

و بما أّن بیزا کانت تشارك جنوة في تطلعاتها التجاریة، و تسـعی لمنافسـتها، فا%کیـد أّنهـا         

و قـد  . أقامت شرکات و بعثت برحEت مشابهة لتلك المذکورة في عهود و اتفاقیـات الجنـویین  

                                      
  .297، مرجع سبق ذکره، ص إدریس الهادي روجيإدریس الهادي روجيإدریس الهادي روجيإدریس الهادي روجي. 1
  .87، مرجع سبق ذکره، ص سعد سامي سلطانسعد سامي سلطانسعد سامي سلطانسعد سامي سلطان. 2
  .89 -87المرجع نفسه، ص . 3
  .69، 68، مرجع سبق ذکره، ص ریمي کونستیل أولیفیاریمي کونستیل أولیفیاریمي کونستیل أولیفیاریمي کونستیل أولیفیا. 4
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ت المصادر وجود مثل هـذه العEقـات رغـم أّن المعلمومـات الباقیـة متنوعـة و متقطعـة،        أثبت

کبعض ا%سعار الُمَجدَوَلة في بیزا منذ النصف الثاني مـن القـرن الثـاني عشـر و التـي تسـجل       

  )1(.جبایة الضریبة من المراکب الواصلة من موانئ ا%ندلس

        ::::ا�یطالیون في شمال و غرب أوروباا�یطالیون في شمال و غرب أوروباا�یطالیون في شمال و غرب أوروباا�یطالیون في شمال و غرب أوروبا3-

مت التجارة بین إیطالیا و البلدان الواقعة شمال ا%لب، مع النصـف الثـاني مـن القـرن     انتظ    

الثاني عشر، و ذلك بفضل إقامة أسواق تجاریة و معارض في منتصف الطریق بینهما، حیث یتم 

تجمیع السلع هناك �قتصاد الوقت، و نفقات التنقل بین شـمال أوروبـا و المـدن المتوسـطیة،         

هذه التجارة کان ا�یطالیون من خEل جنـوة، بیـزا و البندقیـة قـد اسـتأثروا      مت و عندما عظ

  )2(.بها

و الحقیقة أّن أولی الطرق التجاریة الداخلیة في أوروبا، و نعنـي بهـا الطـرق الممتـدة مـن          

فEندر مرورا بوسط أوروبا إلی غایة شمال إیطالیا، قد استحدثت منذ بدایة النصف الثـاني مـن   

حیث کانت التجارة الرائجة في هذه الطـرق هـي تبـادل بضـائع     . الحادي عشر المیEدي القرن

الشرق الفاخرة أي التوابل و الحریر مقابل ا%قمشة الفلمنکیة، حیث تتم العملیة فـي منتصـف   

التي کان حاکمها یقیم معرًضا سنوًیا خاصا �حتضان هذه ) Champagne(الطریق بینهما في 

  )3(.التجارة

و تکفلت مدن الفEند، خاصة بعد ازدهار صناعة المنسوجات القطنیة و الصـوفیة و السـجاد       

فیها، بربط العملیات التجاریة بین المدن ا�یطالیة في الجنوب و المدن ا%لمانیة و ا�نجلیزیـة  

  )4(.في الشمال و ذلك عن طریق المEحة النهریة و من خEل الخطوط البریة أیًضا

غل ا�یطالیون کE الوسیلتین، فکان للتجار الجنویین و البیزیین الفضل في جعـل  و قد است    

وادي الرون جزًءا من عالم المتوسط، کما کانوا أول من بدأ في استخدام ممرات جبـال ا%لـب   

                                      
  .26، مرجع سبق ذکره، ص ریمي کونستیل أولیفیاریمي کونستیل أولیفیاریمي کونستیل أولیفیاریمي کونستیل أولیفیا. 1
  .20، مرجع سبق ذکره، ص کلودکلودکلودکلوددلماس دلماس دلماس دلماس . 2
  .321، 320، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . کانتور نورمان کانتور نورمان کانتور نورمان کانتور نورمان . 3
  .21، مرجع سبق ذکره، ص دلماس کلوددلماس کلوددلماس کلوددلماس کلود. 4
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حیث نقل ا�یطالیون عبرهـا ا%قمشـة المنسـوجة فـي شـمال       )1(.کطریق للتجارة مع الشمال

فقـد اشـتهر الجنویـون کـأکبر      )2().م 1095(أوروبا إلی جنوة حتی یتم تصدیرها، و ذلك منـذ  

و مقاطعـة  سـکان الفEنـدر ینتجـون     «: نللسلع ا%وروبیة نحو الشرق حتـی قیـل إ  الموردین 

  )3(.»شامباني تبیع و الجنویون یصدرون

عاد ا�یطالیون، و علی نطاق واسع سیر التجـارة إلـی طریـق حـوض الـرون مـع بقـاء        لقد أ    

ممرات ا%لب محتفظة بأهمیتها کما نشطت الحیاة ا�قتصادیة علی طول الشواطئ البروفانسیة 

إلی مصب نهر التیبر، و ربطت هذه التجارة کEً من فرنسـا و بلجیکـا و إنجلتـرا ربًطـا محکًمـا      

  )4(.اصة و أّن الغرب أصبح سید الموقف بعد ضعف البیزنطیین و المسلمینبتجارة المتوسط، خ

و في کل من مونبولیه، ناربون، برشلونة، مرسیلیا، کما فـي سـانت جیـل، آرل، أو سـافون،         

و فرضـوا علـی   . أسس الجنویون و البیزیون فروًعا لشرکاتهم ا�قتصادیة بالمثل کما في الشرق

  )5(.ار �نجدوك و البروفانسیین رقابة شدیدة علی أعمالهم التجاریةالتجار الکتالونیین و تج

أما السلع ا�تیة من بیزنطة، فکانت تصل عـن طریـق البحـر ا%دریـاتیکي، الطریـق ا%کثـر           

استخداًما، إلی البندقیة، حیث یقوم البنادقة ببیع البضائع الشرقیة من توابل و حرائر واردة من 

بیزنطة في مدینة بافیا، حیث یتجمع التجار القادمون مـن الشـمال، و معظمهـم مـن ا%لمـان      

تناء هذه المتاجر، ثم یعبرونها جبال ا%لب عبر الممرات لتصـل شـمال أوروبـا عـن طریـق      �ق

  )6(.میانس و الراین، با�ضافة إلی استخدام الممرات النهریة التي تصل إلی حوض الرون ا%علی

  )6(.ا%علی

لقد اهتمت البندقیة بجلب منتجات الرفاهیة الشرقیة، و نقلها إلی إیطالیا الشمالیة، �سیما     

  لی میEنو و بافیا، ثم نشط ا�یطالیون أنفسهم �یصـال هذه السـلع و بیعهـا في أعالي ا%لب، إ

                                      
  .321، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . کانتور نورمان کانتور نورمان کانتور نورمان کانتور نورمان . 1
  .392، مرجع سبق ذکره، ص رررر. . . . لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد . 2
  .65، مرجع سبق ذکره، ص المغربنشاط جنوة الصلیبي و التجاري في سواحل بEد ، باقة رشیدباقة رشیدباقة رشیدباقة رشید. 3
  .393، مرجع سبق ذکره، ص رررر. . . . لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد . 4

5. Bourgin . G, op.cit, p 24.  
  .189، مرجع سبق ذکره، ص رررر. . . . لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد . 6
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  )1(.فعمت الحرکة التجاریة مختلف المقاطعات

. و من البندقیة من جهة، و بروج من جهة أخرى انطلقت الطرق التجاریة نحو داخل أوروبـا     

خاصـة       ثر المناطق نشاًطا فـي العـالم الغربـي،   و خلف البندقیة أصبحت لمباردیا واحدًة من أک

  )2(.کانت التجارة المحفز لهت بسرعة لنشاط صناعي کبیر ّمو أنها انض

امتیـازا  ..... و في أوروبا أیضا کانت ا�عفاءات من القوانین المحلیة و رسوم الطریق و الحصن    

حصل علیه ا�یطالیون مقابل إمدادهم للغرب ا%وروبـي، الـذي مـا زال فـي جـزٍء واسـع منـه        

و کانت البندقیـة قـد حصـلت منـذ عهـد أوتـو الثالـث عـام             . إقطاعًیا، بالسلع الشرقیة الفاخرة

، علی امتیازات واسعة بلغت حد إعفـاء البنادقـة مـن القـوانین المحلیـة فـي أمEکـه        )م 996(

لکن مثل بیزنطة ألزم ا%باطرة ا%لمان البندقیة بأن � تعرض بضـائعها إّ� فـي بافیـا        . ا�یطالیة

  )3(.و فیرارا و عدة مراکز أخرى في شمال إیطالیا دون أن تمتد إلی ما وراء ا%لب

عندما نتمعن في هذه الشبکة الواسعة مـن العEقـات التجاریـة التـي جمعـت بـین أیـدي            

نـدرك أن  . متاجر العالم آنذاك، ینقلونها من محطـة لُیصـّرفوها فـي محطـة أخـرى     ا�یطالیین 

المدن ا�یطالیة کانت حًقا نتیجة للتجارة و علًة لوجودها فـي نفـس الوقـت، لقـد کانـت مـدًنا       

کلمة من معنی، فهـي فـي هـذه الفتـرة و إن شـابهت المـدن الیونانیـة فـي         تجاریة بأتم ما لل

استقEلیتها إّ� أّنها بّذتها في کونها اهتمت بالتجارة کنشاط أساسي فرض نفسـه علـی الحیـاة    

داخل المدینة و تحکم في مواقفها السیاسیة و منافساتها، علی عکـس المـدن الیونانیـة التـي     

تطویر منظومة الحکم داخلها أکثر من اهتمامهـا بالتجـارة التـي    اهتمت بالجانب السیاسي، و ب

لقد رضي الیونانیون بمستوى تکنولوجي بسیط فـي الحیـاة   . نبذها الیونانیون ففي غالب الوقت

لذلك لم یتمکنوا من الوصول إلـی کـل أسـواق المتوسـط، لکـن ا�یطـالیین و رغـم العوامـل         

) فتاوى المسلمین و قرارات الحرمـان البابویـة  ک( المساعدة علی کبحهم عن أسواق المتوسط 

  إّ� أنهـم آثروا النشاط التجاري و ا�زدهار الناتج عنه علی ا�متثال �راء الکنیسة التي لم تکن 

                                      
  .19، مرجع سبق ذکره، ص دلماس کلوددلماس کلوددلماس کلوددلماس کلود. 1

2. Fliche . A, op.cit, p 606.  
  .341، مرجع سبق ذکره، ص رررر....لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد . 3
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  .تعنیهم إّ� بدرجة ثانویة

أکثـر وعًیـا بـذاتها             و مع القرن الثالث عشر تصبح المدن أکثـر صـEبة و قـوة، لکـن أیًضـا          

فــE صــقلیة و � إســبانیا و � حتــی ا�مــارات الEتینیــة فــي الشــرق أو  . مکانتهــا العالمیــةو 

البیزنطیین، احتفظوا بأّیة زعامة، لقد انتقل مرکز الجاذبیة، و بشکل واضح إلـی المـدن ا%ربـع    

إّن هـذه المـدن مکنـت    .البندقیة، میEنو، جنـوة و فلورنسـا  : في شمال و وسط إیطالیا الکبرى

کما سعت للوصول بهم . ا%قویاء من دخول العمق ا%وروبي الغني زراعًیا و صناعًیا �حقا تجارها

  )1(.بعیًدا عن الواجهة ا�سEمیة، التي غدت ضعیفة، إلی أعماق آسیا و إفریقیا

المنحـدر مـن عائلـة    ) Marco Polo(فمـارکو بولـو   . و تجربة آل بولو خیر دلیل علی ذلـك     

و عمـره � یتجـاوز تسـعة عشـر سـنة برحلـة تجاریـة مـع والـده نیکولـو           تجاریة بندقیة، قام 

)Nicolo ( و عمه ماتیوبولو)Matteo Polo (  بلغت الصین و ذلك سـنة)و کـان قـد   )م 1271 ،

دامت تسـع سـنوات، فـي حـین رجـع      ) م 1260(سبق لeب و العم القیام برحلة مماثلة سنة 

أنجز عنهـا کتابـه   . سنة من الغیاب و المغامرة 24أي بعد ) م 1295(مارکوبولو إلی بEده سنة 

 Devisement du(، و الـذي أصـبح یطلـق علیـه     )Le Livre des merveilles: (الشـهیر 

Monde(        ته خاصـة فـي ا�مبراطوریـة المغولیـة، و لکنـه لـم یقـدم أيEفقدم صوًرا عن رح ،

  )2(.معلومات عن مدن قارته ا%صلیة کمواطن بندقي

أْن نشیر إلی أمرین أساسیین في کل هـذا الـزخم مـن التبـادل، و هـو أنـواع السـلع         بقي    

  .المتبادلة، و أماکن استقرار ا�یطالیین في ما وراء البحر

کل ما کان یجذب تجار الغـرب نحـو أسـواق الشـرق، و لـم یکـن       " التوابل" تختصر عبارة     

اغة و المواد الطبیة ا�تیة من الشرق و إّنمـا  مفهومها مقتصرا علی التوابل و العطور أو مواد الصب

ــواردات مــن آســیا و إفریقیــة، و وصــف هیــون دي میــري            ــواع ال کانــت تــدل علــی کــل أن

                                      
  .124، مرجع سبق ذکره، ص لوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرت. 1

2. Dutour . T, op.cit, p 59.  
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)Huon de Méry(       بـائع التوابـل            «، و هو کاتب من القـرن الثالـث عشـر، %حـد التجـار بأنـه

  )1(.المصطلح خEل العصور الوسطییکون أدق وصف یقترب من مفهوم  »ا%جنبیة و ا%طعمة

و التجارة التي بدأت باحتیاجات الطرفین أي التوابـل و ا%قمشـة الحریریـة مقابـل المـواد          

ا�ستراتیجیة کا%خشاب و المعدن و العبید، تتوسع مع الوقت لتضم مختلف أنواع السـلع مـن   

ة التي رافقت العملیات التجاریة مواد غذائیة طازجة و مجففة کالفواکه و الحبوب، و مواد العطار

، و کانت سفن البندقیة قد أدخلت %وروبـا منتجـات للتجمیـل کانـت مجهولـة قبـل       )2(ا%ولی

و اتبعت العطور نفس الطرق الدینیة من شرق المتوسط إلی غربه و من سـواحله إلـی   . النهضة

  )3(.وسط أوروبا

شرق حتـی تسـتهلك فـي بـEط الحکـم           و مثلما کانت هناك متاجر حملها ا�یطالیون من ال    

و عند الفئات المیسورة من السکان، کانت هناك متاجر نقلت، لتدخل کمواد أولیة في الصـناعة  

کأحجار الشب التي ورد في وثائق الجنیزة أنها تستورد من مصـر منـذ القـرن الحـادي عشـر،            

أحجـار الشـب إضـافة للجلـود             و کانت بیزا قـد نقلـت   )4(.و کانت تستخدم في صناعة النسیج

  )5(.و النحاس من تونس و وردت لها القمح الصقلي

و حظیت مواد الصباغة ا�تیة من الشرق بأهمیـة بالغـة %ّنهـا کانـت أجـود مـن المحلیـة،                   

و کانت مطلوبة في مراکز النسیج الکبرى بالفEندر و شمال إیطالیا، و أیًضا في المراکز ا%صـغر  

  )6(.فرنسا، ألمانیا و إنجلتراب

  

                                      
  .173، مرجع سبق ذکره، ص براور یوشعبراور یوشعبراور یوشعبراور یوشع. 1
  .139، مرجع سبق ذکره، ص بیرین هنريبیرین هنريبیرین هنريبیرین هنري. 2
  .178، مرجع سبق ذکره، ص ماتفجیفتش بریدراكماتفجیفتش بریدراكماتفجیفتش بریدراكماتفجیفتش بریدراك. 3
  .61، مرجع سبق ذکره، ص کاهن کلودکاهن کلودکاهن کلودکاهن کلود. 4
  .90، ص 2 ، مرجع سبق ذکره، جعزاوي أحمدعزاوي أحمدعزاوي أحمدعزاوي أحمد. 5
   .174، 173، مرجع سبق ذکره، ص براور یوشعبراور یوشعبراور یوشعبراور یوشع. 6



النهضة ا�قتصادیة للمدن ا�یطالیة في العصور الوسطیالنهضة ا�قتصادیة للمدن ا�یطالیة في العصور الوسطیالنهضة ا�قتصادیة للمدن ا�یطالیة في العصور الوسطیالنهضة ا�قتصادیة للمدن ا�یطالیة في العصور الوسطی: : : : الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع          
 

 

 

191 

و في مقابل کل الواردات من الشرق إلی أوروبـا، کانـت ا%سـلحة و ا%خشـاب، کمـا سـبق                  

غیـر أّن   )1(.و قلنا، أهم صادرات أوروبا للمسـلمین فـي حوضـي المتوسـط الشـرقي و الغربـي      

المقارنة بین ما ورد في المصادر العربیة و وثائق الجنیزة، من ذکر لهذه السلع، و بـین الوثـائق     

و العقود ا�یطالیة التي � ُتذکر فیها هذه البضائع قط، یوحي بأن ا%عمال التجاریة ل�یطالیین، 

إن أکثـر مـا کـان     کان یتخللها عملیات منظمة لتهریب السلع ا�ستراتیجیة نحو الشـرق، ثـم  

یصرح به هو المنتجات النسیجیة، و هذه ا%خیرة، و علی ا%قل بدایة، لـم تکـن بـذات الجـودة     

لذلك فـإّن  . التي تنتج بها ا%قمشة في الشرق ا%قصی و بیزنطة، و أوروبا نفسها کانت تستوردها

حریصـة علـی منـع    السلع المصرح بها کانت غالًبا، ستاًرا لتهریب السـلع التـي کانـت البابویـة     

  )2(.ا�تجار فیها مع المسلمین

بالنسبة للمرافق التي استقبلت التجار ا�یطـالیین فـي المـوانئ و المحطـات المتوسـطیة،          

فکانت عبارة عن خانات أو أحیاء سکنیة في بیزنطة، تطورت مع ا�متیـازات لتصـبح ملکیـات    

ی المزید من ا%مEك کان بالتأکید أحـد  ، و للحصول علإیطالیة و تنافس المدن ا�یطالیة علیها

  .أسباب سقوط ا�مبراطوریة الشرقیة في أیدي الصلیبیین

، و العبـارة المسـتخدمة   )3(أما في البEد ا�سEمیة فکانوا یسکنون فیما عرف آنذاك بالفنادق    

لیوم إّنما کان في الوثائق العربیة و الEتینیة، علی السواء، لیست بالتأکید مرادفة لما نستخدمه ا

                                      
  :للتعرف علی المزید من صادرات و واردات أوروبا التي ضمن التجار ا�یطالیون تنقلها راجع کE من. 1

  .141 -139، مرجع سبق ذکره، ص بیرین هنريبیرین هنريبیرین هنريبیرین هنري
  .175 -173، مرجع سبق ذکره، ص براور یوشعبراور یوشعبراور یوشعبراور یوشع

، مرجــع سـبق ذکــره،               بـین الشــرق و الغـرب فــي العصـور الوسـطی    العEقــات ا�قتصـادیة  ، زیتـون عـادل  زیتـون عـادل  زیتـون عـادل  زیتـون عـادل  
  .179 -169ص 

  .170، 169، مرجع سبق ذکره، ص کاهن کلودکاهن کلودکاهن کلودکاهن کلود. 2
و تعني مرکز ) Pandocheion(مشتقة من الکلمة الیونانیة باندوخیون ) Fondaco(عبارة فندق أو فنداکو . 3

). Fondaco(و ا�یطالیون إلی فنـداکو  ) Funduk(لی فندق أو محطة تجاریة، و عنهم حّرف العرب العبارة إ
  . 117، مرجع سبق ذکره، ص ا%وضاع الحضاریة في بEد الشام، الحویري محمود محمدالحویري محمود محمدالحویري محمود محمدالحویري محمود محمد: للمزید راجع
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و کانت غالبا في المدن الثغریة و قریبة مـن المـوانئ،    )1(.یقصد بها حي کبیر أو مدینة صغیرة

في داخل المدن بشکل أحیاء خاصـة بهـا و أحیاًنـا فـي ضـواحي      لکن في بEد المغرب نجدها 

  )2(.المدن مثل ضواحي المهدیة

شبیهة بفنادق ا�سکندریة، و کان لکـل  و بنفس المواصفات کانت الفنادق في بEد المغرب     

و هو عبارة عن أبنیة من عدة طوابق، تخصـص العلیـا لسـکن    . جالیة من التجار فندقها الخاص

التجار أما الطوابق ا%رضیة فکانت عبارة عـن مخـازن للسـلع و محـEت مفتوحـة علـی أفنیـة        

  )3(.أهل البلد و یحیط بالفندق سور له بوابات، یتکفل بحراستها بوابون من. واسعة

و یطرح عبد المالك بکاي تساؤً� مثیًرا عندما یستفسر عن وجود مرافق مشابهة في أوروبـا،      

    Eمیة المعاصرة لـم یجـد دلـیEل بحثه في المصادر ا�سEتخصص للتجار المسلمین، و من خ

إشـارات   یثبت أو ینفي وجود فنادق خاصة بالمسلمین في المدن التجاریة ا%وروبیـة، غیـر أنّ  

من رحلة بن یامین التیطیلي، توحي بأنه و لوجود تجار مسلمین فـي بعـض المـدن التجاریـة     

  )4(.فإنه یستلزم وجود أماکن مشابهة للفنادق في المدن ا�سEمیة

نشیر فقط إلی أّن استخدام الفنادق في البEد ا�سEمیة سواٌء في مصر أو في بEد المغرب،     

و لـم  . ستخدام الوظیفي الذي جعلت له، و هو استقبال التجـار و بضـائعهم  لم یتجاوز حدود ا�

تتحول یوما لما بلغته أحیاء ا�یطالیین في ا�مارات الصـلیبیة بالشـام أو فـي بیزنطـة، عنـدما      

  .خرجت عن المهمة الوظیفیة لها، و أصبحت تتدخل في السیاسة الداخلیة للدولة

لیة التي شارکت في التجارة العالمیة، خEل العصور الوسطی إن القوة التجاریة للمدن ا�یطا    

.   المتأخرة، عززتها القوة البحریة التي تمتعت بها هذه المدن، خاصة بالنسبة للبندقیـة و جنـوة  

                                      
مـذکرة ماجسـتیر    ،م 1148 -972/ هـ 543 -362التجارة في عهد بني زیري بإفریقیة ، بکاي عبد المالكبکاي عبد المالكبکاي عبد المالكبکاي عبد المالك. 1

  .106، ص 2006 -2005غیر منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
2. De Mas Latrie . M . L, op.cit, Introduction, p 89.  

  .90، مرجع سبق ذکره، ص سعد سامي سلطانسعد سامي سلطانسعد سامي سلطانسعد سامي سلطان. 3
  .109، 108، مرجع سبق ذکره، ص بکاي عبد المالكبکاي عبد المالكبکاي عبد المالكبکاي عبد المالك. 4
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و طیلة رحلته ذکر ابن جبیر أن مراکب الروم الجنویین هي التي أقلته عبـر مختلـف المـوانئ    

  )1(.ا�سEمیة

لم تکن التجارة وسیلة لنقل السلع و المواد فحسب، لکنها کانت، بشکل غیر مباشر، طریًقـا      

یّسر انتقال الخیـرات الصـناعیة و العلمیـة، التـي اسـتغلت فـي أوروبـا جیـدا، و شـیًئا فشـیًئا           

استطاعت المدن في أوروبا أن تؤسس أقطابها الصناعیة و تتخصص في واحدة من الحرف أکثر 

ا، و الواقع الجدید دفع لظهور فعالیات جدیدة في المدینة ضمنت استمراریة النشـاط  من غیره

  .ا�قتصادي و حرصت علیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .319، 312 -311، 272، 2، مصدر سبق ذکره، ص ابن جبیرابن جبیرابن جبیرابن جبیر. 1
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        ....تنظیم ا�قتصاد الحضريتنظیم ا�قتصاد الحضريتنظیم ا�قتصاد الحضريتنظیم ا�قتصاد الحضري: : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

ا�یطـالیون فـي    التطور ا�قتصادي المترتـب عـن نشـأة المـدن بمـا أبدعـه      ظهرت مEمح     

و ربمـا تعـود مختلـف التنظیمـات     . الصناعة و التداول النقدي، با�ضافة إلی الشرکات التجاریة

  .ا�قتصادیة التي نعرفها الیوم إلی ما أنجزه ا�یطالیون خEل هذه المرحلة

لحیـاة  و بما أّن المدینة ا�یطالیة في العصور الوسطی، کانت غالًبا، مدینـة قمونیـة، أي أّن ا      

. داخلها تشارکیة، فإن مجموع أنشطة ا�قتصاد الحضري بها کانت تنمو و تزدهر علی ید أبنائها

  .ا%مان داخل أسوار المدینة، زادت قدرة ا%فراد علی ا�بداع و المشارکةو بتوفر 

لقد أتاحت المدینة کفضاٍء حٍر، الفرصة لمزید من التجـارب و المعـارف الجدیـدة، و کانـت         

ا�ختبارات سر جاذبیتها، فما کانت تمنحه من فرص النمو و التجـارب المختلفـة، یفـوق     هذه

  )1(.بمراحل ما کانت الحیاة الریفیة قادرة علی تقدیمه

        ::::المدن ا�یطالیة قطب للصناعة الحرفیةالمدن ا�یطالیة قطب للصناعة الحرفیةالمدن ا�یطالیة قطب للصناعة الحرفیةالمدن ا�یطالیة قطب للصناعة الحرفیة1-

بالرغم من أّن رأس المال التجاري سبق في المدن ا�یطالیة رأس المـال الصـناعي، إّ� أّن       

لصناعة تقدمت بنفس الخطوات التي تقدمت بها التجارة، ذلك أّن اتساع ا%سواق زاد من حجم ا

  )2(.ا�نتاج، و زیادة ا�نتاج أنعشت التجارة

و کان الصلیبیون قد نقلوا عن العرب معارف متنوعـة فـي مجـال الصـناعة، خاصـة صـناعة           

%قمشـة الحریریـة الموشـاة، و الخـزف     و ا. الزجاج التي نقل البنادقة تقنیاتها من مدینـة صـور  

و طبیعـي أن   )3(.و کلها تم نقلها عن طریق التجار ا�یطالیینالمطلي، و حتی صناعة ا%سلحة، 

و علی هذا الخـط سـارت   . تأتي بعد مرحلة ا�ستهEك مرحلة ا�قتباس ثم تلیها مرحلة ا�بداع

  .غالبیة المدن ا�یطالیة

                                      
  .78 ، مرجع سبق ذکره، صرایلي کافینرایلي کافینرایلي کافینرایلي کافین. 1
  .85، ص 4 ، مج4 ، مرجع سبق ذکره، جدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول. 2

3. Le Bon . G, op.cit, p 300.  
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تجاریة لم تنتج علی الفـور ثـورة صـناعیة، فإنهـا أدت فـي بعـض       و إذا سلمنا بأن الثورة ال    

التي هي أکثر من الحرفة و لکنهـا أقـل   " نهضة ما قبل الصناعة" إلی ما اعتبره لوبیز المیادین 

  )1(.من الصناعة بالمفهوم المعاصر

، قـد مّیـزت مـدن إیطالیـا     و کانت القوة الصناعیة للمدن ا�یطالیة مثـل الترکـز الحضـري       

الشمالیة و الوسطی، المحفزة بتوسع ا�ستهEك و التي کانت بمثابـة أقطـاب ل�نتـاج الحرفـي          

المهـن المختلفـة،   و في المدن ا%کثر کبًرا نستطیع أن نحسب عشرات و عشـرات  . و الصناعي

حتی و إن کانت قد انتظمت في عدٍد محدٍد من النقابـات، لقـد توزعـت المحـEت، الورشـات،          

  )2(.ط البیع، ضمن النسیج الحضري بکثافة یصعب تخیلها في أیامنا هذهو نقا

) Taddei . I(و ) Franceschi . F(و من خEل مجموعـة مـن المصـادر المعاصـرة جمـع          

  : بعض ا�حصائیات عن أهم أقطاب الصناعة في الشمال و الوسط حیث

�عتماد علی أرقام کاتب الحولیـات  في میEنو، سنوات الثمانینات من القرن الثالث عشر، و با •

)Bonvesin de la Riva (حداًدا، و رقـم کبیـر مـن     80جزاًرا،  440فرن، أکثر من  300 :نجد

السراجین و الحرفیین الذین یصنعون اللجام و المهماز و الرکاب، و نسـاجي الصـوف و الکتـان        

  .و الحریر، و صانعي ا%حذیة، و دباغي الجلود و الخیاطین

ــنة   • ــي س ــا، ف ــي فلورنس ــا ف ــّد ) م 1338(أم ــل  Giovanni Villani :(200(ع ــة عم ورش

)Botteghe (وکالة تجاریة لـ  20 للصوف، و)Calimala( ورشة عمل لصناعة ا%حذیة،  300، و

فـرن          146 ، با�ضـافة إلـی  )Pontoufliers(و صـناعة الخـف   ) Sabotiers(و لصناعة القباقب 

  .و کثیر من الحرفیین لمهن مختلفة مثل أرباب حرفتي قطع الحجارة و الحطابین

، أحصـت کتـب أعـداد المـوظفین بـثEٍث و عشـرین نقابـة        )م 1294(أیًضا في بولونیا سنة  •

 10684، عـدد  )Des Laboratores et des discipuli(أو ) Des magistri(معترف بها، سواٌء 

مـن صـناع ا%حذیـة و غیرهـا مـن المنتجـات المصـنعة بجلـد الضـأن           1700فرد، من بینهم 

)Cordovanerii( مـن صـانعي ا%غطیـة     567 جزاًرا، 752 خیاًطا، 754، و)Drapiers ( 312و 
                                      

  .156، مرجع سبق ذکره، ص لوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرت. 1
2. Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, p 118.  
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بنـاًء،          302نجـاًرا،   508حـداًدا،   550با�ضـافة إلـی   ) Biselli(منتج %غطیة الکتان المصـبوغ  

  )1().قرطاسیة( وراقة  152 ائغ وص 242صانع أحذیة و  287و 

أعمـال   و أّن. نEحظ من خEل ا%رقام العدد الهائل للهیاکـل الصـناعیة و المشـتغلین بهـا         

الحــرفیین کانــت مقســمة بــین مــن ینجــز لیســّد احتیاجــات ا�ســتهEك الــداخلي للمدینــة             

و بین من ینجـز لیسـّد احتیاجـات التجـارة العالمیـة التـي توزعهـا        ) کالخبازین و الجزارین( 

  .الشرکات التجاریة

و علی هذا التقسیم تترتب ا�تحادات التـي نشـأت بـین الحـرفیین و الصـناعیین لحمایـة           

حقوقهم و تنظیم عملهم، فتکون هناك اتحادات ذات حضور قوي داخل المدینة و أخرى أقـل  

  .شأًنا

تعتبر الصناعة النسیجیة أکثر المجا�ت الصناعیة التي اهتمت بها المدن ا�یطالیة، إذ کـان      

و تربعت علی عـرش الصـناعة    )2(.کثر من عشر مدن إیطالیة کبرى صناعتها الخاصة بالنسیج%

النسیجیة عاصمة توسکانیا، فلورنسا، التي کانـت صـناعة النسـیج رکیـزة أساسـیة فـي قوتهـا        

  )3(.الصناعیة، کما کانت البنوك و المصارف مصدر قوتها المالیة

مصـنع   200نسـمة،   )170000( ائة و سـبعین ألـف  م بتعداد سکاني بلغلقد کان لفلورنسا     

ملیـون   60عامل في القماش، و کانت تبیع ما قیمتـه   )30000( ثEثین ألف %فرشة ا%سرة، و

فرنك من أغطیة ا%سرة، و هو ما یدل علی أهمیة فن الحیاکـة، و مـع ذلـك لـم تکـن حکومـة       

و إذا . ل قطعـة فـراش  عـن کـ  ) deux sous(المدینة تأخذ عنه کضریبة سوى قیمـة بسـیطة،   

   الفـاخرة  ) Sainte- Marie- La Fleur(علمنا أنه بمجموع هذه الضرائب قامت المدینـة ببنـاء   

، ندرك حجم إنتـاج هـذا   )4(في روما) Saint- Pierre(و التي کانت تضاهي في کبرها و روعتها 

  .القطاع في فلورنسا و العائدات المترتبة عن تصدیره

                                      
1. Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, p 118.  

  .91، ص 4 ، مج4 ، مرجع سبق ذکره، جدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول. 2
3. Cibrario . I, op.cit, p XI.  
4. Ibid.  
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إلی أّن أولویة إیطالیا في الصناعة النسیجیة بین القطن، الصـوف و الحریـر،   و تجدر ا�شارة     

کانت صناعة المصنوعات الحریریة التي تم تکییفها حتی تستجیب �حتیاجات الترف و تجـارة  

  )1(.الشرق

و حتی فلورنسا، لم تستطع مجارات مدن الفEندر فـي صـناعة ا%قمشـة الصـوفیة، إّ� مـع          

لثالث عشر المیEدي، ذلك أن مدن الفEندر کان لها حـظ الحصـول علـی المـواد     نهایة القرن ا

مـع أّن المـدن ا�یطالیـة لـم     . من جیرانها في إنجلترا و ا%راضي المنخفضـة ) ا%صواف( الخام 

  )2(.تضیع حظها في تجارة هذه ا%صواف و السلع المنتجة انطEًقا منها

في الغزل، و هو مـا مهـد    دمت إیطالیا الطاقة المائیةو في منتصف القرن الثالث عشر، استخ    

و کانت جنـوة تنسـج المخمـل اللطیـف و الحریـر ذا       )3(.للغزل الرقیق المتعلق بصناعة الحریر

    )4(.الخیوط الذهبیة

. لم تکن صناعة المنسـوجات الصـناعة الوحیـدة التـي عملـت علـی إشـباع حاجـة المـدن             

جلـود، و الفخـار و صـناعة ا%وانـي الزجاجیـة، و البنـاء و ا%ثـاث               فالصناعة التعدینیة و دباغة ال

و صناعة السفن، و غیرها من وسائل النقل کلها کانت ذات أهمیة في اقتصادیات المدینة، لکن 

  )5(.صناعة النسیج ظلت رائدة للتقدم الصناعي الحاصل

لیة، و قد ازدهرت في فترة القرن کانت صناعة الجلود تحتل الدرجة الثانیة في المدن ا�یطا    

الثالث عشر بسبب وفرة المادة ا%ولیة، و قد مارستها کل المدن الشـمالیة و المرکزیـة و علـی    

، لکـن أیضـا مراکـز الصـناعة     )بیـزا، جنـوة و البندقیـة   ( الثEث التجاریة البحریة  المدن رأسها

  )6(.دن الصغیرة في مقاطعة مارکيالداخلیة مثل بریسکیا و بیرجام، بولونیا و فلورنسا، و الم

                                      
  .158، مرجع سبق ذکره، ص لوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرت. 1
  .169، ص 2 ، مرجع سبق ذکره، جتوینبي أرنولدتوینبي أرنولدتوینبي أرنولدتوینبي أرنولد. 2
  .161، مرجع سبق ذکره، ص لوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرت. 3
  .91، ص 4، مج 4، مرجع سبق ذکره، ج دیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول. 4
  .157، مرجع سبق ذکره، ص لوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرت. 5

6. Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, p 126.  
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ففي . لقد اختلفت اهتمامات المدن الصناعیة، و لم تکن في کل المدن مرتکزة علی النسیج    

 Eًت المهنیـة لــ   ) م 1228(و في وثیقة تعود إلی  -بیزا مثEرجـل بیـزي   1501تذکر التأهی- 

و هـي  . الجلود و الدباغة منهم صرحوا بعملهم في مجال صناعة % 21.7: کانت النسب کالتالي

  )1().% 8.3(و في صناعة النسیج ) % 16.7(النسبة المرتفعة بالمقارنة مع المشتغلین بالتعدین 

صناعة الجلود با�هتمام، %ن جزًءا من مEبـس الرجـال و النسـاء، بـین القـرنین       و حظیت    

الثاني عشر المیEدي و الرابع عشر المیEدي کانت مصنوعة مـن الجلـد کا%حذیـة، القفـازات،     

  )2(.القبعات و قطع المEبس، ا%حزمة و حتی ا%غطیة و الوسائد، و استخدمت لتجلید الکتب

ي ا%خرى عرفتها المدن ا�یطالیة مثل کثیر من التقنیات و الصـناعات عـن   صناعة الورق ه    

و لم تکن لهذه الصناعة أبعاد تسـمح بمقارنتهـا مـع بقیـة     . طریق المسلمین في الشرق ا%دنی

بقیت صـناعة  . %نها شکلت حرفة جد متخصصة. القطاعات الصناعیة کصناعة الجلود و التعدین

یطالي لمدة ثEثة قرون، و أقدم وثیقة ترتبط بهذه الصـناعة فـي   الورق محصورة في المجال ا�

نتاج الورق الذي سیحظی برواج واسع کـان بعـد   لکن إ. في جنوة) م 1235(إیطالیا ترجع إلی 

  )3(.بمقاطعة مارکي) Fabriano(عشریات من هذا التاریخ في 

        ::::النقابات و أرباب الحرفالنقابات و أرباب الحرفالنقابات و أرباب الحرفالنقابات و أرباب الحرف2-

، وضع نظام یحمي الحرفي و المسـتهلك علـی السـواء،       کان لزاًما لتنظیم ا�قتصاد الحضري    

للتجـار          )4(و من هنا ظهرت في مدن العصور الوسطی، و منـذ أخریـات القـرن العاشـر نقابـات     

و الحرفیین في إیطالیا و حوض الراین، و هـذه النقابـات هـي التـي تکفلـت بتنظـیم التجـارة               

ابـات التجـار عبـارة عـن تجمعـات تضـامنیة تضـم        و الصناعة وفق أسس محـددة، و کانـت نق  

المشتغلین بالتجارة العالمیة، أما نقابات الحرفیین، فقد سیطر علیها معلمو الحرف الذین کـانوا  
                                      

1. Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, p 126.  
2. Ibid. 
    Racine . P, op.cit, p 121.  
3. Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, p 127.   

)     Arte(و با�یطالیـة  ) Officium(و ) Minsterium: (النقابات حیث عرفـت بالEتینیـة  اختلفت تسمیات . 4
  :للمزید راجع). Gild(أو ) Mistery(و في ا�نجلیزیة ) Jurand(أو ) Métier(و عرفت بالفرنسیة 

  .169، مرجع سبق ذکره، ص بیرین هنريبیرین هنريبیرین هنريبیرین هنري
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  مسؤولین عن تحدید مستوى المنتوجات الصناعیة و ا%سعار، و کانت لهم سلطة علـی الصـناع   

  )1(.و صغار العمال في حوانیتهم

ا�ختEفات العدیدة في التفاصیل و ا%سماء إّ� أّن التنظیم کان هو نفسـه   من رغمعلی الو     

و من خEلـه وجـد اقتصـاد المدینـة     . في کل مکان، موضوًعا لسّد نفس ا�حتیاجات ا%ساسیة

  )2(.شکله الممیز و العام

فکانت  )3(.یلقد مثلت هذه النقابات علی رأي کولتن جهًدا بناًء و واعًیا خEل العصور الوسط    

لها مساهمتها في الحیاة السیاسیة بالمدینة خاصة نقابة التجار، و کانت لها أعEمها و شـعاراتها  

الخاصة، و حسب طبیعة المهنـة اکتسـبت مکانتهـا بـین النقابـات المهمـة و النقابـات ا%قـل         

ئها الـذین  و قد کانت لها مساهمتها في الحیاة ا�جتماعیة حیث اهتمت بأوضاع أعضا )4(.أهمیة

  )5(.زودتهم بالتأمین و ساهمت في بناء المدینة، و کانت تعد لEحتفا�ت و المهرجانات

لمستوى أدائها فإن کولتن یعتبرها تحد من إمکانیة ا�بتکار بسبب مـا لهـا مـن    و بالنسبة     

صEحیات جعلتها تفرض وحدة الشکل في العمل و أدواته، کمـا أنهـا، فـي محاولتهـا للحفـاظ      

ی مستوى العمل و مکافحتها للغش لـم تحـرز عملًیـا، فـي أي مـن هـذه ا%هـداف نجاًحـا         عل

Eً6(.کام(  

في حین یعتبر لوبیز أنها حققت بسهولة أهدافها المتمثلة حسبه في السEمة و التوازن في     

الفرص، مع عیوب طفیفة فـي المسـاواة بـین أعضـائها، و خضـوها للتـوتر النـاجم عـن النمـو          

  )7(.ي السریعا�قتصاد

                                      
  .320، مرجع سبق ذکره، ص فففف. . . . کانتور نورمان کانتور نورمان کانتور نورمان کانتور نورمان . 1
  .170، 169، مرجع سبق ذکره، ص هنريهنريهنريهنريبیرین بیرین بیرین بیرین . 2
  .195، مرجع سبق ذکره، ص جججج. . . . ج ج ج ج . . . . کولتن کولتن کولتن کولتن . 3
  .شعارات النقابات في فلورنسا و ترتیبها ،240ص  ،)14(أنظر الملحق رقم . 4
  .226، مرجع سبق ذکره، ص رایلي کافینرایلي کافینرایلي کافینرایلي کافین. 5
  .199، 197، مرجع سبق ذکره، ص جججج. . . . ج ج ج ج . . . . کولتن کولتن کولتن کولتن . 6
  .152ص  ، مرجع سبق ذکره،لوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرت. 7
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لقد اکتملت معالم الحیاة القمونیة المشترکة بتأسـیس النقابـات التـي أطـرت مجموعـات          

فإذا أردنا . المهنیین، و اتضحت بشکل کامل مع تطور تنظیمها، و ازدیاد نفوذها داخل المدینة

نقابات فهم العقلیة القمونیة من الضروري أن نستوعب إضافة إلی القسم الذي یجمع أعضاءها، 

  )1(.المهن التي تکشف هي ا%خرى عن العقلیة القمونیة

        ::::الشرکات التجاریةالشرکات التجاریةالشرکات التجاریةالشرکات التجاریة3-

� نقصد بالشرکات التجاریة، مؤسسات اقتصادیة ضخمة، إّنما ما یشـبه المقاو�تیـة، فتـاجر        

با%قمشـة، و سـواٌء کـان مـن أسـرة صـناعیة أو تجاریـة فإننـا �         القرن الثالث عشر المختص 

علی ا%قل کان بإمکانه المساهمة في صنع قطعة عند ( ننفي عنه معرفته بالحرفة نستطیع أن 

لم أنه یملك ورشة و لـیس صـاحب   لذلك فإنه یمکننا اعتباره مقاوً� مع الع) إشرافه علی ا�نجاز

  )2(.، و أّن نشاطه ما یزال داخل إطار النقابةمصنع

تلف الصورة نوًعا ما، فـالظروف الصـعبة التـي    تخ) ما وراء البحر( بالنسبة للتجارة الخارجیة     

کان العمل التجاري یعاني منها، دفعت إلی اعتماد الشرکات التجاریة، و تطویر العقـود، بحیـث   

تتکیف مع هذه المخاطر، لذلك کان ظهور ما یسـتهدف تمویـل التجـارة الخارجیـة، و خاصـة      

، )Partenership(في هـذه الشـرکة   المتوسطیة، و توزیع المسؤولیات بین ا%فراد المتشارکین 

  )3(.فهي بذلك سمحت باستخدام أکبر قدٍر من رؤوس ا%موال في العمل التجاري

                                      
1. Doumerc . B, op.cit, pp 39,41. 

ل�طEع أکثر عن النقابات المهنیة في المدن ا�یطالیـة و أوروبـا الغربیـة، و عEقـات المهنیـین داخلهـا،               •
  :و نشاطاتها ضمن فعالیات مجتمع القمونة، راجع کEً من

Jehel . G, op.cit, pp 193- 198. 
  .178 -168، مرجع سبق ذکره، ص بیرین هنريبیرین هنريبیرین هنريبیرین هنري
  .156 -149، مرجع سبق ذکره، ص لوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرت

  .136 -131، مرجع سبق ذکره، ص فرح نعیمفرح نعیمفرح نعیمفرح نعیم
   .119 -111، ص 4 ، مج4 ، مرجع سبق ذکره، جدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول

  .162، مرجع سبق ذکره، ص لوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرت. 2
  .398، مرجع سبق ذکره، ص ّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرون. 3

  .35، مرجع سبق ذکره، ص Eقات ا�قتصادیة بین الشرق و الغرب في العصور الوسطیالع، زیتون عادلزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادل
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منذ القرن التاسع و في جنوة و نلمس البدایات ا%ولی لهذه الشرکات التجاریة في البندقیة     

کمـاً� هـي التـي    و کانت أنـواع الشـرکات ا%عظـم     )1(.منذ أواسط القرن الثاني عشر المیEدي

ظهرت في جنوة، ذلك أّن البندقیة عرفت، منذ الربع ا%خیر للقرن الثالث عشر، نظاًمـا سیاسـًیا   

کان بحد ذاته أقرب إلی أن یکون شرکة تجاریة کبیـرة، إذ خضـعت الجمهوریـة برقابـة کبـار      

و تنظـیم   التجار، الذین أخذوا علی عاتقهم مسؤولیة المخاطر الکبرى، و احتکـار بنـاء السـفن،   

  )2(.قوافل تجاریة جماعیة، في مواعید محددة، ترافقها سفن الحمایة

لقد کانت هناك عدة صیغ من العقود التجاریـة ربطـت تجـارة ا�یطـالیین بمـا وراء البحـر،                 

  :و منها

ًغا مالًیا لتاجر، و في الغالب یکـون  لیتمثل في تسلیم صاحب رأس المال مب: القرض البحريالقرض البحريالقرض البحريالقرض البحري •

الربح بینما یحصـل التـاجر علـی     )4/3(عبارة عن بضائع، و یتحصل رب المال علی ثEثة أرباع 

  )3(.مقابل عمله) 4/1(الربع 

في هذه الشراکة یوفر التاجر عمله با�ضافة إلی ثلث رأس المال، و یتحصل : الشرکة البحریةالشرکة البحریةالشرکة البحریةالشرکة البحریة •

أي نصـف مجمـوع   ) 4/3(حصة رأس المال التي تبلغ ثEثـة أربـاع    )3/2(رب المال علی ثلثي 

  )4(.مقابل عمله و ربع مقابل رأس ماله) 4/1(ا%رباح، و یتحصل التاجر علی النصف ا�خر أي 

طـرف صـاحب رأس   و هي شرکة توصیة، تتمثل في تقدیم مبلغ مالي من : الشرکة التجاریةالشرکة التجاریةالشرکة التجاریةالشرکة التجاریة •

ن، حسـب  المال إلی شخص مکلف باستثماره في التجارة، و اقتسام الربح بالتساوي بین الطرفی

  )5(.نسبة محددة مسبًقا، و کانت الشرکة التجاریة في أّول ا%مر تجمعا عائلیا للمصالح

و بالعودة إلی الوراء نجد أّن أقدم التنظیمات التجاریة التي عرفتها المـدن ا�یطالیـة کانـت        

لجزء البـاقي  الشرکة العائلیة، حیث کان قسم من أبناء العائلة یختار حیاة التنقل، بینما یستقر ا

                                      
  .35، مرجع سبق ذکره، ص العEقات ا�قتصادیة بین الشرق و الغرب في العصور الوسطی، زیتون عادلزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادل. 1
  .398، مرجع سبق ذکره، ص ّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرون. 2
  .277، ص 2 ، مرجع سبق ذکره، جإدریس الهادي روجيإدریس الهادي روجيإدریس الهادي روجيإدریس الهادي روجي. 3
  .278، 277المرجع نفسه، ص . 4
  .278المرجع نفسه، ص . 5
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    )1(.و قد انتشر هذا النموذج أکثـر فـي البندقیـة   . في المدینة، و یتبادلون الصفقات فیما بینهم

و بحلول القرن الثاني  )Fraterna()2(و الوثائق ا%ولی للمدینة تشهد علی شهرة جمعیة ا�خوة 

د و لفتـرة  ، و هو � یتطلب غیـر اسـتثمار مبلـغ محـدو    )Compagnia(عشر ظهر عقد الرفقة 

  )3(.محدودة، أما المسؤولیة القانونیة فقد ظلت مشترکة و غیر محددة لکل الشرکاء

و في بقیة المدن ا�یطالیة ) Colleganza(و کانت عقود الزمالة التي عرفت في البندقیة بـ     

   من أبرز العقود التي استخدمتها المـدن ا�یطالیـة بصـفة عامـة و البندقیـة        ) Commenda(بـ 

  )4(.و جنوة بصفة خاصة

فشـکل أصـحاب رؤوس ا%مـوال، فـي     بدأت الشرکات التجاریة تتحول لتأخذ أبعاًدا مالیـة،      

الموانئ ا�یطالیة الکبرى، و تحت أشکاٍل مختلفة، مؤسسات ذات فوائد مسـجلة %جـل جـذب    

  )5(.ناشئةا%مراء ا�قطاعیین الصغار و مEك ا%راضي حتی یعهدوا بثرواتهم للمؤسسات ال

        ::::النقود و تطور البنوكالنقود و تطور البنوكالنقود و تطور البنوكالنقود و تطور البنوك4-

لم یکن ا�یطالیون تجاًرا و صناعیین فحسب، بل کـانوا أیًضـا رجـال مصـارف مـن الطـراز           

ا%ول، فمنذ القرن الثاني عشر کانت الشرکات المصرفیة في البندقیة، و جنوة و فلورنسـا تقـوم   

هي تقوم بوظیفة تسـدید الـدیون     ف. بتقدیم ذات الخدمة المصرفیة التي تقدمها المصارف الیوم

و قیاًسا علـی  . و ا�ستحقاقات في المعارض و ا%سواق الکبرى، خاصة مصارف فلورنسا و سیینا

الشرکات التجاریة، أسس هؤ�ء الصیارفة شرکات تابعة لهم في باریس، لندن، إسبانیا، إفریقیـة  

  ر النبیلة کانوا کلهم ــا%س حتی أن الملوك و رجال الکنیسة، و حتی أعضاء. و رورس و قبرص

  

  

                                      
  .36، مرجع سبق ذکره، ص العEقات ا�قتصادیة بین الشرق و الغرب في العصور الوسطی، زیتون عادلزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادل. 1
  .97، مرجع سبق ذکره، ص لوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرتلوبیز روبرت. 2
  .98المرجع نفسه، ص . 3
  .37، مرجع سبق ذکره، ص الغرب في العصور الوسطیالعEقات ا�قتصادیة بین الشرق و ، زیتون عادلزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادل. 4

5. Bourgin . G, op.cit, p 24.  
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  )1(.یفضلون ربط أعمالهم بالمصارف ا�یطالیة

کانت فلورنسا عاصمة الوسط ا�یطالي، سـیدة ا%عمـال المصـرفیة، فقـد امتلکـت ثمـانین           

مؤسسة مالیة، کانت کلها تقوم بالعملیات المالیة في أوروبا، لدرجة أن عائدات فلورنسـا بلغـت   

و کانت هـذه القیمـة أکثـر    . فلورین ذهبیة )300000( ثEثمئة ألف رابع عشرمع بدایة القرن ال

من عائدات ملك نابولي و ملك أرغون، و أثبتت أنها مرتفعة أکثر مـن إنتـاج إنجلتـرا و إیرلنـدا     

  )2(.کم الملکة إلیزابیثتحت ح مجتمعتین

لقد أبدع الفلورنسیون منظومـة مالیـة کاملـة، و کـانوا أول مـن وضـع میزانیـة مـدفوعات             

و ذلـك منـذ   ) Bilancio(لمداخیلهم و مصاریفهم، أي أنهم أول من وضـع المیـزان التجـاري    

  )3(.القرن الرابع عشر المیEدي

للقـروض الشـعبیة،          أما البندقیة فقد أسست أول بنك ل�یداع، و الذي وّلـد القـوة المذهلـة       

و إلـی جانـب هـذه    . و کانت مؤسسات ا�قراض متعددة في کل من جنـوة، فلورنسـا و میEنـو   

) م 1260(أمـا فـي میEنـو فمنـذ      )4(.المدن و بدرجة أقل تنافست مجموعة من المدن ا%صغر

هـي  کانـت  ) مصـرف ( کانت المدینة تقوم بإحصاء ا%راضي، و قد وجدوا بها مئة فنـدق مـالي   

بیـت  " و بالمثـل کـان    )5(.ا%خرى کافیـة لتـوفیر ا%رقـام المطلوبـة للمشـارکة فـي ا%عمـال       

أشـهر المؤسسـات   فـي سـیینا مـن    ) م 1209(الذي أنشئ عام ) Buonsignori" (بونسنیوري

  )6(.التجاریة و المالیة في کل أوروبا و کان له وکEء و متعاملون في کل أنحاء الغرب ا%وروبي

اشتهرت في الغرب ا%وروبي بغناهـا  " بونسنیوري" نت هناك أسر إیطالیة أخرى غیر لقد کا    

ــي : و اتســاع مجــال نفوذهــا، و منهــا  ــدي  ) Gallerani(جلران فــي ســیینا أیضــا، فرســکو بل

                                      
  .21، 20، مرجع سبق ذکره، ص دلماس کلوددلماس کلوددلماس کلوددلماس کلود. 1

  .101، مرجع سبق ذکره، ص دیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول            
2. Cibrario . L, op.cit, pp X, XI.  
3. Ibid, p XII.  
4. Ibid, p XI.  
5. Ibid, p XII.  

  .300، ص 4، مج 4، مرجع سبق ذکره، ج دیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول. 6
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)Frescobaldi( باردي ،)Bardi( بروزي ،)Peruzzi (    في فلورنسـا، و أسـرتا بیزانـي)Pisani     (

  )1(.البندقیةفي ) Tiepoli(و تیبولي 

إن حجم القوة المصرفیة ما کان لیتأتی لو� أنها قد سـبقت لسـك النقـود الفضـیة أوً� ثـم          

و مدینـة جنـوة، التـي    . الذهبیة و التي اکتسبت مع الوقت مکانة معتبرة في ا%سواق العالمیـة 

یـة تصـدر   استخدمت بدایة النومیسما البیزنطیة و الدینار ا�سـEمي، کانـت أول مدینـة إیطال   

ــنة     ــك س ــتقلة، و ذل ــة المس ــا الذهبی ــا   )2()م 1252(عملته ــق علیه أو ) Genovino(و تطل

)Januino( غرام من الذهب الخالص تقریبا 3.5، و بلغ وزنها.)3(  

و في نفس السنة أصدرت فلورنسا عملتها الذهبیة الخاصة و سمیت نسـبة إلیهـا الفلـورین        

، و صـدرت  )4(غـرام  3.53و کانت من الذهب الخالص تقریبا بـوزن  ). Florino d’ore(الذهبي 

، و بعـدها التحقـت البندقیـة التـي أصـدرت      )5()م 1266(اللیرة المنسوبة للقدیس لویس سنة 

غـرام و بنسـبة    3.56غـرام و   3.55و کان وزنها یتراوح لین ) م 1284(عام ) Ducat(الدوکات 

  )6(.%99.7عالیة من الذهب بلغت 

یر أّن هذا النقد المسکوك لم یکن کافًیا لسّد احتیاجات التجارة، و لم یحصل استقرار فـي  غ    

التعامEت إّ� بعدما اعتمدت علی الحوالة أو السند، و کتب ا�عتماد و غیرها من الوسـائط فـي   

  )7(.المباد�ت المالیة
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أدنـی شـك، أن نقـّیم    بوصول المنظومة الحضریة �یطالیا، إلی هذه النقطـة یمکـن، و دون       

التجربة ا�قتصادیة للمدن القمونیة با�یجاب، %نها استطاعت تقریبـا، أن تصـنع مـن � شـيء     

التي ستظل موجودة في أغلـب اللغـات ا%وروبیـة لتعبـر     ) Banco(کثیًرا من ا%شیاء، ابتداًء بـ 

ف و التـي مـا   عن نفس المصطلح، و وصو� إلی الصناعات الجلدیة، و ا%قمشة و مختلـف الحـر  

   .زالت حتی یومنا هذا موجودة، و بذات البریق
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        ::::الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة

  :في ختام هذا البحث نخلص إلی مجموعة من النتائج هي    

کنتاج إنساني و حضاري تمتد بعمق في التاریخ ا-وروبي، و تجربة المدن الحـرة  ّن المدینة إ* 

من خ=ل مساهمة المجموعة السکانیة للمدینة في تسـییر   المعتمدة علی النظام الدیمقراطي،

  .الدولة -شؤونها، هي خ=صة التجربة الیونانیة التي أبدعت نظام المدینة

الدولة، فـي ظـل توسـعها     -نموذج المدینةأّن اKمبراطوریة الرومانیة عجزت عن اHحتفاظ بإ* 

نـاء حضـارة متوسـطیة تتسـم بوحـدة      غیر أّنها اسـتطاعت ب . نحو القارات الث=ث للعالم القدیم

حضاریة، صبغت مختلف أقالیم اKمبراطوریة، و کانت التجارة أحد أهم ا-سـس لهـذه الوحـدة    

  .الحضاریة

ّن الغزوات الجرمانیة، کانت H محالة، ذات أثر حاسم فـي کسـر جانـٍب کبیـر مـن الـروابط       إ* 

عزلـة اضـطرت معهـا للتکیـف مـع      الحضاریة التي ربطت أوروبا بعوالم المتوسط، فأدخلتها في 

.   النظام الزراعي کنشاط اقتصادي رئیسي، فأصبح النظام اKقطاعي هو المحرك لکـل المجتمـع  

و مع بدایة العصور الوسطی بدأت م=مح الحیاة الحضریة في الت=شـي و اHختفـاء فـي الغـرب     

  .ا-وروبي

سطي، لم یکن سبًبا في تراجـع  یجب أیًضا، التأکید علی أن ظهور اKس=م في الحوض المتو* 

الحیـاة الزراعیـة التـي فرضـتها ظـروف       با، و إْن ساهم في تعزیز العزلة والحیاة الحضریة بأورو

و نظریة هنري بیرین التي تعتبر ظهور المسلمین في المتوسط عـامً= رئیسـًیا   . أوروبا الداخلیة

 اتت تلقـی مـن النقـد التـاریخي    في تراجع أوروبا اHقتصادي، و عزلها عن الفضاء المتوسطي، ب

زالت تؤطر تفکیر الکثیر ما  من أنها  رغمال علی العمیق ما یدفع إلی الحذر عند اHعتماد علیها،

  .من المؤرخین ا-وروبیین

و الحقیقة الثابتة و ا-کیدة هي أن الحیاة الحضریة في أوروبا تراجعت بسبب تراجـع العمـل   * 

یة القرن العاشر المی=دي تدریجیا، بانتعاش الحرکة التجاریـة  التجاري، و عادت للحیاة، في نها

  .من جدید
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أّن الکنیسة هي ا-خرى کان لها دور في عزل أوروبا عن شـبکة التجـارة المتوسـطیة، -نهـا     * 

ذلك کانت من المستهلکین  من رغمال علی و. ارتابت دائما من العمل التجاري و التداول المالي

  .ق التي تجلبها التجارة المتوسطیةا-وائل لمنتجات الشر

و خ=ل القرن الحادي عشر المی=دي، و الذي کان زمن تحوHت عمیقة مست أوروبا، عـرف  * 

المجتمع ا-وروبي تطورات في ع=قات القوى اHجتماعیة و السیاسیة، أدت إلی تغیـر ا-وضـاع   

ت الزراعیة، و محاولـة اسـترداد   و بدأ ا-مر بالتحسینا. التي میزت مرحلة العصور الوسطی العلیا

ا-من بالبحث عن صیاغة للس=م، تصـبح موجـودة فعلًیـا مـع سـ=م و هدنـة الـّرب، لتفضـي         

الـذي یصـبح   التغیرات إلی انتعاش اقتصادي و دیمغرافي یفتح المجال لعودة الحراك التجاري، 

  .لحادي عشرفعاHً في الوسط اKقطاعي بشکل معتبر خ=ل العشریات ا-ولی من القرن ا

شکلت المدن اKقطاعیة و هي المدن التي تطورت عن الحصون و البـروج أو عـن الضـواحي،    * 

خاصة ( الصورة الغالبة علی المدن في الغرب ا-وروبي الوسیط، و مّیزت حتی الشمال اKیطالي 

و ظـل المشـتل   . و في أغلبها نشأت مع بدایات القرن الحـادي عشـر المـی=دي   ). في لمباردیا

  .الحضري في تقدم مستمر بنمو المدن و تضاعفها في القرن الموالي

H نستطیع إغفال صورة المدینة ا-سقفیة التي میزت هي ا-خرى العصور الوسـطی، و التـي   * 

  .کان علی عاتقها الحفاظ علی ما تبقی من إرث اKمبراطوریة الرومانیة الحضري

قفیة بسـیطة، و باسـتثاء ا-بـراج و الکاتـدرائیات     إجماH کانت تهیئة المدن اKقطاعیة و ا-س* 

لکـن  . کانت مباني المدن الوسیطیة متواضعة، و کان ا-مر بالمثل بالنسبة للساحات و الطرقات

الجانب الذي حظي باهتمام سکان المدینة و سلطاتها هو السور الذي یحیط بالمدینـة، فکـانوا   

رائب التي تجمع من السکان تصرف غالًبا علـی  یعملون علی ترمیمه و اHهتمام به، و کانت الض

  .التهیئة و الصیانة التي خصت بها ا-سوار

حصنة أخذت المجموعة السکانیة التي کانت غالًبا مـن التجـار، تسـمیتها    ممن هذه المدن ال* 

  .فأطلق علی سکان المدن الناشئة البرجوازیین نسبة إلی البروج و الحصون
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العصور الوسطی فیقسم، عند أغلـب المـؤرخین، حسـب الکثافـة      أما المجال اKیطالي خ=ل* 

حیث تترکز أغلب، أکبر و أهم المـدن فـي الوسـط و الشـمال، بینمـا کـان القسـم        الحضریة، 

  .الجنوبي أقل من حیث النسیج الحضري و أیًضا من حیث الحریات السیاسیة

لمـدن الجنوبیـة إضـافة إلـی     إHّ أّن النهضة الحضریة في إیطالیا إّنما نمـت و انطلقـت مـن ا   * 

البندقیة، -نها کانت تابعة لxمبراطوریة البیزنطیة، و لم تتعرض للخراب الناتج عن توالي الغزاة 

  .علی المجال اKیطالي

کان للمرحلة اHنتقالیة التي عرفتها إیطالیا أثر بالغ في التحضیر للتغیـرات التـي سـتتزعمها    * 

و التي نتج عنها دائًمـا،  . و ذلك بسبب تعاقب الحکام و الهیمنة الخارجیة علی الب=د في أوروبا،

عدم القدرة علی ضبط السیطرة علی المجال، و هو ما دفع إلی استق=لیة العدید مـن ا-قـالیم،   

  .منذ وقت مبکر

    وسـط  تمیزت المدن اKیطالیة بنظام سیاسي فرید من نوعه، مقارنة بالمدن اKقطاعیـة فـي   * 

و شمال أوروبا و هو نظام القمونة، أین کانت الحریة هي المکسب ا-هم للمدن اKیطالیـة، بعـد   

  .نضاHت کبیرة في مواجهة الکنیسة، اKمبراطوریة و ا-مراء اKقطاعیین

العهـد القمـوني   : مّرت القمونات اKیطالیة بمرحلتین، لکل واحدة منهما خصائصها التنظیمیة* 

          و یمثل مرحلـة القمونـة القنصـلیة التـي سـّیرت مـن قبـل القناصـل المنتخبـین،          ا-ول، و ه

و نستطیع أن نعتبر أولی مکاسب الحریة التي حّصلتها المدن اللومباردیـة و التوسـکانیة منـذ    

النصف ا-ول للقرن الحادي عشر، بدایة له، و ینتهي حوالي منتصف القـرن الثـاني عشـر بعـد     

أما العهـد القمـوني الثـاني فیبـدأ بأزمـة المؤسسـات القنصـلیة               . اخل المدنصراعات النخب د

  .و ینتهي باHنتقال إلی نظام البودستا و عودة ا-میریة

تولت السلطة التنفیذیة کل مسؤولیات التنظـیم الحضـري و السـهر علـی شـؤون المدینـة،       * 

ة للمدینة، إHّ أن المجالس المنتخبة خاصة تعزیز الدفاعات و ا-سوار، و حتی الع=قات الخارجی

لقد کانت الحریة و اکتمال م=مح النزعة الفردیـة  . حفظت حق المشارکة السیاسیة للمواطنین

للمواطنین التي تصب فـي روح المجموعـة هـي المکسـب الجـوهري الـذي بلغتـه القمونـات         

  .اKیطالیة
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مهوریـة مسـتقلة، یسـیرها دوج            تمیزت البندقیة عن بقیة المـدن اKیطالیـة بأنهـا کانـت ج    * 

و مجلس من القضاة، أما روما فقد ظلت دائما تحت سلطة الحبر ا-عظم، حتی و إن کانت قـد  

  .عرفت تجربة قمونیة قصیرة

 لم تمنح المدینة القمونیة حقوق الحریة و المواطنة خارج أسـوارها، فکانـت مدینـة مغلقـة،    * 

لکنها بالمقابل حاولت السیطرة علی الریف المجاور لها و الهدف طبًعا هو السیطرة مـن خ=لـه   

و هـذه  . علی الطرق و الممرات التجاریة و بالتالي وضع الید علی التجارة و الرسـوم و ا-سـواق  

الع=قة القائمة علی المصلحة مع الریف سـتدفع إلـی النـزاع بـین المـدن، و تضـیف المصـالح        

فـي إطـار النـزاع بـین     اریة للمدن سببا آخر للنزاع القائم أصً= بسبب الخ=فات السیاسیة التج

  .البابویة و اKمبراطوریة

کانت مسؤولیات الدفاع عن المدینة ملزمة لجمیع المواطنین، فکونت المـدن ملشـیات عـن    * 

یـة کـان   ا-حیاء، شکلت مجتمعة الجیش القموني الـذي قـاده القناصـل، و فـي المـدن البحر     

اHهتمام أکثر بالقوة البحریة التي فرضت بها هـذه المـدن سـیطرتها علـی حوضـي المتوسـط       

و تعززت جیوش المدن بالعتاد بعد تطور صناعة التعـدین التـي کانـت واحـدًة     . الشرقي الغربي

  .من أهم الصناعات في المدن اKیطالیة

یا تحدیًدا، في تغییر وجـه الحیـاة   ساهم ظهور المدن في أوروبا العصور الوسطی، و في إیطال* 

غیـر أّن ا-ثـر   . الحضریة و اHجتماعیة، و أیضا انعکس علی التطورات السیاسیة فأثر و تأثر بهـا 

ا-کبر کان في الجانب اHقتصادي، حیث یعتبر البعض أن ما حصل ثورة تجاریة بعثـت أوروبـا   

ی ا-سـواق العالمیـة و أسسـوا    للحیاة من جدید بعد قرون من الغیاب، فسیطر اKیطـالیون علـ  

لشبکة من الع=قات التجاریة و المالیة انعکست علی النشاط الصناعي و الحرفـي فـي مـدنهم،        

و شیًئا فشیًئا کسبت نقودهم و بنوکهم قوة مالیة H ُتضاهی في کل أوروبا، بالمثل کما کسبت 

مضـطرین ل=نتقـال فـي    بحریتهم قوة H تضاهی في المتوسـط، لدرجـة أن المسـلمین کـانوا     

  .ب=دهم من خ=لها

و في کل المناطق التي قصدوها للتجـارة، سـعی اKیطـالیون للحصـول علـی مجـال یکـون        * 

مخصًصا لهم و لمتاجرهم، سرعان ما تحول في اKمبراطوریة البیزنطیة و الشرق ال=تینـي إلـی   
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=لیة فـي تسـییر   ما تکون للمستوطنات بحکم مـا کـان لهـا مـن اسـتق     محطات تجاریة أقرب 

  .غیر أّن هذه الفنادق لم تخرج في الب=د اKس=میة عن دورها التجاري. شؤونها

اشتهرت المدن اKیطالیة بصناعة النسـیج و الجلـود و الـورق و شـکلت نقابـات او اتحـادات        *

هـا  مع أّن. فیها فعالیات اقتصادیة، و لکن أیًضا فعالیات تدخلت بقوة في الحیاة السیاسیةالحرف 

  .قوتها ما کان Hتحادات التجار من قوة بین فعالیات المدینةمن رغم علی اللم تبلغ 

قتصادي في الغرب ا-وروبـي الوسـیط، و کانـت مجـاH     هیکلت المدن اKیطالیة الفعل اH لقد* 

و التعددیـة  . خصًبا للتنافس و الحرب، Hزدهار التجارة و الصـناعة، و لتطـور اKقـراض و النقـد    

       یة التي وجدت الحریة الکافیة في المـدن اKیطالیـة أفسـحت المجـال واسـًعا ل�فکـار       السیاس

و حتی عند بلوغ النصف الثاني من القـرن  . و المؤسسات الجدیدة التي ستؤطر المرحلة القادمة

الطـاعون الـذي أصـاب أوروبـا     ( الرابع عشر المی=دي، و رغم ا�ثار الناجمة عن الموت ا-سود 

إHّ أن�ه لم َیْبُد بعُد أّن نجم اKیطالیین قد أفـل، فقـد مازالـت مصـارفهم          ) م 1346 -1345(بین

و متاجرهم قویة في ا-سواق العالمیة، و حتی بحریتهم ظلت موجـودة و بقـوة فـي السـواحل     

  .ا-وروبیة و المتوسطیة

لیـة أنجـزت منظومـة    لقد أعطت إیطالیا الوسیطیة بامتیـاز للعـالم الحـدیث، فالمـدن اKیطا    * 

متکاملة من النظم الحضریة التي ستظل موجودة لوقت طویل خ=ل العصـر الحـدیث، بـل إّن    

النهضة نفسها انبثقت من رعایـة المـدن للمبـدعین و للطاقـات الفردیـة فـي إطـار التنـافس                  

  .و السعي نحو الرقي بالمدینة إلی أعلی المراتب الحضاریة

نستطیع أن نؤکد و نحن علی یقـین، بـأن نشـأة    ة إلی ا-سئلة ا-ولی، فإننا ختاًما، و بالعود    

المدن في أوروبا الوسیطیة، و تطور أنظمتها السیاسیة و اHقتصادیة، خاصة فـي إیطالیـا، کـان       

و بالتـالي  . H ُبد ذا تأثیر فعال، و إن لم یکن وحده، فـي تغییـر ذهنیـة المجتمعـات ا-وروبیـة     

کانـت المـدن حیقیقـًة منفـًذا -وروبـا عصـور        وبا بنهایة العصور الوسطی، فقدورة أورتغییر ص

                 .الظ=م نحو أنوار النهضة



 

 

 

 

 

     

        ققققــــــــــــــــ�ح�ح�ح�حــــممممــــــــالالالال
 



 الم�حقالم�حقالم�حقالم�حق
 

 

 

213 

        ....س�م الربس�م الربس�م الربس�م الرب): ): ): ): 1((((ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم الالالال

سهرت الکنیسة علی عقد عدة اجتماعات بهدف إیجاد حـل لمشـکلة ا�مـن و ا�عتـداءات         

و من أولـی المجـامع الکنسـیة التـي عالجـت هـذا ا�مـر        . المتکررة علی الکنیسة و ممتلکاتها

، و ک�همـا مـن أعمـال ا�کیتـین وسـط غـرب       )م 990(و مجمع بوى ) م 989(مجمع شاور 

المسؤولون الکنسیون من خ�ل المجمعین لحرکة س�م الـرب التـي   و روج القساوسة و . فرنسا

ما لبثت أن انتشرت في کافة أنحاء غالة الجنوبیة و الشرقیة، و تسربت إلی المناطق الشـمالیة،  

و تستثنی من هذه الحرکة جرمانیا أین کان الملك � یزال یتمتع بالقوة التي تسمح له بالدفاع 

  )1(.عن الس�م وحده

ــرارات مجمــع شــاور  و      ــان             ) م 989(ذکــرت ق أن ا�ســاقفة المشــرعین و الکهنــة و الرهب

و بهـدف استئصـال    Cعـون العدالـة اVلهیـة   Dو العلمانیین من الجنسین قد اجتمعوا �لتماس 

DجراميVشأفة النشاط اC  و غرسDنشاط أکثر شرعیةC .2(:ثم أعقب ذلك بیان هذا نصه(  

D فإننا نحن المجتمعین خاصة باسم الرب نقرر، کما سوف یجـري توضـیحه بجـ�ء فـي      و لذا

  :القوانین الکنسیة التالیة، أنه

إذا ما قام أي إنسان بمهاجمة الکنیسة المقدسة، أو أخذ منها أي شيء بـالقوة، و لـم یجـر     -1

  .تعویض، فإنه سوف یحرم من الکنیسة

أو حمیرا أو أبقارا أو أغناما، إناثا أم ذکورا، أو خنازیر  إذا ما نهب أي شخص حم�نا أو ثیرانا -2

ما لم یکن ذلك بسبب تقصـیر  -آخرین ) Pauperes(أو من فقراء ) Agricolae(من الف�حین 

و إذا ما تخلف ذلك الشخص عن التعویض عـن کـل شـيء، فإنـه سـوف یحـرم مـن         -الضحیة

  .الکنیسة

                                      
  .285 ،284، ص 3، مرجع سبق ذکره، جو آخرونو آخرونو آخرونو آخرون    ّبروى إدوارّبروى إدوارّبروى إدوارّبروى إدوار. 1

2. The acts of Council of Charoux (989), in Head and lands, 1992 b, a, pp A, 327- 8. 

      . 19، 18، مرجع سبق ذکره، ص توماش ماستناكتوماش ماستناكتوماش ماستناكتوماش ماستناك: نق� عن
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بضرب قس أو شماس أو أي رجـل مـن الکهنـة     إذا ما قام أي شخص بسرقة أو باحتجاز أو -3

)EXCLERO ( یحمل س�حا �)بل یـؤدي عملـه   ) أي درعا أو سیفا أو صدارا مصفحا أو خوذة

� أکثر أو یبقی في البیت، و إذا ما تبین أن هذا الشـخص مـذنب بارتکـاب أي جریمـة، بعـد      

ف رجس، و إذا لم یبـادر  التحقیق من جانب ا�سقف الذي یتبعه، فإنه سوف یکون مذنبا باقترا

    C.ع�وة علی ذلك بتسویة ا�مر، فسوف یجري اعتباره مستبعدا من کنیسة الرب المقدسة
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        ))))La paix de constance.(.(.(.())))1111((((نس نس نس نس تتتتنص اتفاق س�م کونسنص اتفاق س�م کونسنص اتفاق س�م کونسنص اتفاق س�م کونس    ):):):):2((((الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم 

                                      
1. Gaulin . J . L & autres, op.cit, pp 51- 58.  
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        ):):):):La paix de constance((((نص اتفاق س�م کونستنس نص اتفاق س�م کونستنس نص اتفاق س�م کونستنس نص اتفاق س�م کونستنس ): ): ): ): 2((((للملحق رقم للملحق رقم للملحق رقم للملحق رقم     تابعتابعتابعتابع
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        ):):):):La paix de constance((((نص اتفاق س�م کونستنس نص اتفاق س�م کونستنس نص اتفاق س�م کونستنس نص اتفاق س�م کونستنس ): ): ): ): 2((((تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم 
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        ):):):):La paix de constance((((نص اتفاق س�م کونستنس نص اتفاق س�م کونستنس نص اتفاق س�م کونستنس نص اتفاق س�م کونستنس ): ): ): ): 2((((تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم 
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        ):):):):La paix de constance((((نص اتفاق س�م کونستنس نص اتفاق س�م کونستنس نص اتفاق س�م کونستنس نص اتفاق س�م کونستنس ): ): ): ): 2((((تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم 
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        ):):):):La paix de constance((((نص اتفاق س�م کونستنس نص اتفاق س�م کونستنس نص اتفاق س�م کونستنس نص اتفاق س�م کونستنس ): ): ): ): 2((((تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم 
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        ::::))))La paix de constance((((کونستنس کونستنس کونستنس کونستنس نص اتفاق س�م نص اتفاق س�م نص اتفاق س�م نص اتفاق س�م ): ): ): ): 2((((تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم 



 الم�حقالم�حقالم�حقالم�حق
 

 

 

222 

)    )    )    )    La ligue toscane((((نص وثیقة تأسـیس العصـبة التوسـکانیة    نص وثیقة تأسـیس العصـبة التوسـکانیة    نص وثیقة تأسـیس العصـبة التوسـکانیة    نص وثیقة تأسـیس العصـبة التوسـکانیة    ): ): ): ): 3((((ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم الالالال

        ))))1111((((....مممم    1197نوفمبر نوفمبر نوفمبر نوفمبر     11

                                      
1. Gaulin . J . L & autres, op.cit, pp 59- 63.  
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 La ligue((((نـص وثیقـة تأسـیس العصـبة التوسـکانیة      نـص وثیقـة تأسـیس العصـبة التوسـکانیة      نـص وثیقـة تأسـیس العصـبة التوسـکانیة      نـص وثیقـة تأسـیس العصـبة التوسـکانیة      ): ): ): ): 3((((تـابع للملحـق رقـم    تـابع للملحـق رقـم    تـابع للملحـق رقـم    تـابع للملحـق رقـم    

toscane ( ( ( (11     1197نوفمبر نوفمبر نوفمبر نوفمبر....        
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 La ligue((((نـص وثیقـة تأسـیس العصـبة التوسـکانیة      نـص وثیقـة تأسـیس العصـبة التوسـکانیة      نـص وثیقـة تأسـیس العصـبة التوسـکانیة      نـص وثیقـة تأسـیس العصـبة التوسـکانیة      ): ): ): ): 3((((للملحـق رقـم   للملحـق رقـم   للملحـق رقـم   للملحـق رقـم       تـابع تـابع تـابع تـابع 

toscane ( ( ( (11     1197نوفمبر نوفمبر نوفمبر نوفمبر....        
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        ))))1111(((().).).).مممم    1229    ----1190((((تجربة البودستا في جنوة تجربة البودستا في جنوة تجربة البودستا في جنوة تجربة البودستا في جنوة ): ): ): ): 4((((الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم 

        

                                      
1. Gaulin . J . L & autres, op.cit, pp 100- 102.  
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        ).).).).مممم    1229    ----1190((((تجربة البودستا في جنوة تجربة البودستا في جنوة تجربة البودستا في جنوة تجربة البودستا في جنوة ): ): ): ): 4((((تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم 
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        ))))1111(((().).).).مممم    1249((((مداو�ت مجلس قمونة سیینا مداو�ت مجلس قمونة سیینا مداو�ت مجلس قمونة سیینا مداو�ت مجلس قمونة سیینا ): ): ): ): 5((((الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم 

                                      
1. Gaulin . J . L, op.cit, pp 106- 108.  
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        ).).).).مممم    1249((((مداو�ت مجلس قمونة سیینا مداو�ت مجلس قمونة سیینا مداو�ت مجلس قمونة سیینا مداو�ت مجلس قمونة سیینا ): ): ): ): 5((((تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم 
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نص ا&متیاز الذي خص بـه مانویـل کـومنین التجـار البیـزیین      نص ا&متیاز الذي خص بـه مانویـل کـومنین التجـار البیـزیین      نص ا&متیاز الذي خص بـه مانویـل کـومنین التجـار البیـزیین      نص ا&متیاز الذي خص بـه مانویـل کـومنین التجـار البیـزیین      ): ): ): ): 6((((الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم 

))))Chrysobulle de Manual Comnène ( ( ( ( مممم    1170جویلیة جویلیة جویلیة جویلیة....))))1111((((        

                                      
1. Gaulin . J . L & autres, op.cit, pp 230- 231.  
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البیـزیین  البیـزیین  البیـزیین  البیـزیین  نص ا&متیاز الذي خص به مانویل کومنین التجار نص ا&متیاز الذي خص به مانویل کومنین التجار نص ا&متیاز الذي خص به مانویل کومنین التجار نص ا&متیاز الذي خص به مانویل کومنین التجار ): ): ): ): 6((((تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم 

))))Chrysobulle de Manual Comnène ( ( ( ( مممم    1170جویلیة جویلیة جویلیة جویلیة....        
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النصف الثاني من القرن النصف الثاني من القرن النصف الثاني من القرن النصف الثاني من القرن ( ( ( ( نماذج من سج�ت الموثقین في بولونیا نماذج من سج�ت الموثقین في بولونیا نماذج من سج�ت الموثقین في بولونیا نماذج من سج�ت الموثقین في بولونیا ): ): ): ): 7((((الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم 

        ))))1111(((().).).).الثالث عشر المی�ديالثالث عشر المی�ديالثالث عشر المی�ديالثالث عشر المی�دي

   

                                      
1. Gaulin . J . L & autres, op.cit, pp 202- 204.  
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النصف الثاني من النصف الثاني من النصف الثاني من النصف الثاني من     ((((نماذج من سج�ت الموثقین في بولونیا نماذج من سج�ت الموثقین في بولونیا نماذج من سج�ت الموثقین في بولونیا نماذج من سج�ت الموثقین في بولونیا ): ): ): ): 7((((تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم 

        ).).).).القرن الثالث عشر المی�ديالقرن الثالث عشر المی�ديالقرن الثالث عشر المی�ديالقرن الثالث عشر المی�دي
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        ))))1111((((....جدول با سماء الحدیثة للمدن و مقابلها بال�تینیةجدول با سماء الحدیثة للمدن و مقابلها بال�تینیةجدول با سماء الحدیثة للمدن و مقابلها بال�تینیةجدول با سماء الحدیثة للمدن و مقابلها بال�تینیة): ): ): ): 8((((ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم 

  ا&سم ال�تیني                     ا&سم الحدیث للمدینة            
                           Agrigentumأجریجنتوم                                                              Agrigentoأجریجتو

                                           Alesiaألیسیا             Alise- Ste- Reineألیس ستي رین

                                      Arretiumأریتیوم                                           Arezzoأریتزو

                                        Arelateأری�تي                                            Arlesأرلیس

 AujustaVindelicorumدیندلیکورومأوجستا                                  Augsburgأوجسبرج

                                         Bononiaبونونیا                                         Bolognaبولونا

                                               Hippoهیبو                                                Boneبون

                                  BordigaloبوردیجاBordeaux                                      9بوردیه

                                  Aguineumأکوینکوم                                    Budapestبودابست

                                          Gadesجادیس                                            Cadiyقادش

                        Nova Carthagoنوفاکارتاجو                                  Cartagenaقرطاجنة

                                         Cataniaکاتانیا                                            Catanaکاتانا

                                                 Devaدیفا                                         Chesterتشستر

                                     Coriniumکورنیوم                             Cirencesterترسکیرنس

                         Camulodonumلدونومکامو                              Colcheslerکولتشتستر

            Colonia Agrippinaکولونیا أجریبینا                                        Cologneکولون

                                  Byzantuimبیزلتیوم                    Constantinopleالقسطنطینیة

                               Dyrrachiumدوراخیوم                                      Durazzoدوراتزو

                                           Genevaجنیفا                                         Genevaجنیف

                                        Glevumجلیفوم                                Gloucesterجلوسستر

                              9Lambaesisمبایسیس                                     9Lambessaمبسا

                                         Lindumلیندوم                                       Lincolnلینکولن

                                         Olisipoأولیسبو                                          Lisbonلشبونة

                                Londiniumلوندینیوم                                           Londonلندن

                                      
  .400، 399، مرجع سبق ذکره، ص رررر. . . . ددلي دونالد ددلي دونالد ددلي دونالد ددلي دونالد . 1
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            ....بال�تینیةبال�تینیةبال�تینیةبال�تینیة    جدول با سماء الحدیثة للمدن و مقابلهاجدول با سماء الحدیثة للمدن و مقابلهاجدول با سماء الحدیثة للمدن و مقابلهاجدول با سماء الحدیثة للمدن و مقابلها): ): ): ): 8((((تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم 

  ا&سم ال�تیني                    ا&سم الحدیث للمدینة           
                               Lugdunumلوجدونوم                                             Lyonsلیون

                        Moguntiacumمجونیتاکوم                                              Mainzمینز

                                          Malacaما9کا                                          Malagaما9جا

                                 Lulybaeumلیلوبایوم                                        Marsalaمارسا9

                                       Massiliaماسیلیا                                  Marseillesمارسیلیا

                                         Emeritaأمریتا                                            Meridaمریدا

                           Mediolanumمیدیو9نوم                                            Milanمی�ن

                                    Neapolisنیابولیس                                           Naplesنابولي

                                              Narboناربو                                      Narbonneناربون

                               Nemaususنیماوسوس                                             Nimesنیمي

                                        Naisusنایسوس                                                Nishنیس

                                     Pataviumباتافیوم                                              Paduaبادوا

                                 Panormusبانورموس                                        Palermoبالیرمو

                                 Areminumأریمینوم                                         Riminiریمیني

                                 Saguntumساجونتوم                                      Saguntoساجونتو

                     Caesaraugustaکایساراوجستا                                 Saragossaساراجوسا

                                        Spalatoسبا9تو                                              Splitسبلت

                        Argentoratumأرجنتوراتوم                                Stasbourgستاسبورج

                         Tauromeniumنیومتاوروم                                    Tarominaتورومینا

                                    Tarentumتارینتوم                                           Tarantoترانتو

                                          Tarracoتاراکو                                    Tarragonaتاراجونا

       Augusta Treverorumأوجستاتریفرورم                                            Trevesترفي

                                    Tergesteترجستي                                        Triesteتریستي

                                Vindobonaافیندوبون                                            Viennaفیینا

                            Viroconiumفیروکونیوم                                     Wroxeterروکستر

                                    Eboracumأبورکوم                                               Yorkیورك
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        ))))1111((((....جدول تطور عدد السکان في أوروبا العصور السطیجدول تطور عدد السکان في أوروبا العصور السطیجدول تطور عدد السکان في أوروبا العصور السطیجدول تطور عدد السکان في أوروبا العصور السطی): ): ): ): 9((((ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم 

المناطق
  م 1450     م 1340     م 1000     م 650       م 500      التاریخ    

  04.5  06  05  03  05  البلقان

  07.3  10  05  02.5  04  إیطالیا

شبه الجزیرة 
  ا8یبیریة

04  03.5  07  09  07  

  12  19  06  03  05  فرنسا

الجزر 
  البریطانیة

0.5  0.5  02  05  03  

ألمانیا و 
  اسکندنافیة

03.5  02  04  11.5  07.3  

  08  11  08  03  05  ب�د الس�ف

المجر 
  )هنغاریا(

0.5  0.5  01.5  02  01.5  

کل أوروبا 
  )المجموع(

27.5  18  38.5  73.5  50.6  

  .ملیون نسمة: الوحدة

                                      
1. Dutour . T, op.cit, p 95.  
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        ))))1111((((....خریطة إیطالیا الطبیعیةخریطة إیطالیا الطبیعیةخریطة إیطالیا الطبیعیةخریطة إیطالیا الطبیعیة): ): ): ): 10((((الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم 

                                      
  .224مرجع سبق ذکره، ص  ،أطلس بلدان العالم �روس. 1
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نهایة القرن الثالـث  نهایة القرن الثالـث  نهایة القرن الثالـث  نهایة القرن الثالـث  ( ( ( ( ترکز السکان في المدن ا.یطالیة ترکز السکان في المدن ا.یطالیة ترکز السکان في المدن ا.یطالیة ترکز السکان في المدن ا.یطالیة 

1. Heullant- Donat . I & Perol . C

ترکز السکان في المدن ا.یطالیة ترکز السکان في المدن ا.یطالیة ترکز السکان في المدن ا.یطالیة ترکز السکان في المدن ا.یطالیة     خریطةخریطةخریطةخریطة): ): ): ): 11((((رقم رقم رقم رقم 

            ))))1111(((().).).).بدایة القرن الرابع عشر المی�ديبدایة القرن الرابع عشر المی�ديبدایة القرن الرابع عشر المی�ديبدایة القرن الرابع عشر المی�دي

                                      

Perol . C, op.cit, p 27.  

رقم رقم رقم رقم     الملحقالملحقالملحقالملحق

بدایة القرن الرابع عشر المی�ديبدایة القرن الرابع عشر المی�ديبدایة القرن الرابع عشر المی�ديبدایة القرن الرابع عشر المی�دي    ----عشرعشرعشرعشر
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        ))))1111((((....الحادي عشر المی�ديالحادي عشر المی�ديالحادي عشر المی�ديالحادي عشر المی�دي

1. Delumeau . J . P & Heullant-

الحادي عشر المی�ديالحادي عشر المی�ديالحادي عشر المی�ديالحادي عشر المی�ديإیطالیا القرن إیطالیا القرن إیطالیا القرن إیطالیا القرن     ):):):):12((((الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم 

                                      

 Donat . I, op.cit, p 76.  

الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم 
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الثالـث عشـر   الثالـث عشـر   الثالـث عشـر   الثالـث عشـر   خریطة الشبکات التجاریة المتواجدة نهایة القرن خریطة الشبکات التجاریة المتواجدة نهایة القرن خریطة الشبکات التجاریة المتواجدة نهایة القرن خریطة الشبکات التجاریة المتواجدة نهایة القرن 

1. Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, p 37.

خریطة الشبکات التجاریة المتواجدة نهایة القرن خریطة الشبکات التجاریة المتواجدة نهایة القرن خریطة الشبکات التجاریة المتواجدة نهایة القرن خریطة الشبکات التجاریة المتواجدة نهایة القرن ): ): ): ): 13((((الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم 

        

                                      

, op.cit, p 37.  

الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم 

        ))))1111((((....المی�ديالمی�ديالمی�ديالمی�دي
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Arts majeurs: 

1. Marchands ou de Calimala ( drapiers) / 2. Juges et 
4. Laine / 5. Por S. Maria ou de la S
7. Vair et fourrure. 

Arts mineurs: 

8. Armuriers et fabricants de cuirasse / 9. Serruriers / 10. Cordonniers / 
11. Bourreliers / 12. Tanneurs / 13. Liniers et brocanteurs / 14. Forgerons /   
15. Maitres tailleurs de pierre et de bois / 16. Menuisiers, charpentiers /        
17. Boulangers / 18. Bouchers / 19. Marchands de vin / 20. Marchands d’huile 
21. Aubergistes. 

Compagnies: 

22. Compagnie del Bigallo / 23. Compagnie della Misericordia /                  
24. Emblèmes de L’Opera del Duomo. 

 

 

1. Benevolo . L, op.cit, p 236.  

        ))))1111((((....شعارات الحرف في فلورنساشعارات الحرف في فلورنساشعارات الحرف في فلورنساشعارات الحرف في فلورنسا): ): ): ): 14((((الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم 

1. Marchands ou de Calimala ( drapiers) / 2. Juges et notaires / 3. Change /    
Por S. Maria ou de la Soie / 6. Médecins et pharmaciens /            

8. Armuriers et fabricants de cuirasse / 9. Serruriers / 10. Cordonniers / 
Bourreliers / 12. Tanneurs / 13. Liniers et brocanteurs / 14. Forgerons /   

15. Maitres tailleurs de pierre et de bois / 16. Menuisiers, charpentiers /        
18. Bouchers / 19. Marchands de vin / 20. Marchands d’huile 

22. Compagnie del Bigallo / 23. Compagnie della Misericordia /                  
24. Emblèmes de L’Opera del Duomo.  

                                      

الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم الملحق رقم 

notaires / 3. Change /    
oie / 6. Médecins et pharmaciens /            

8. Armuriers et fabricants de cuirasse / 9. Serruriers / 10. Cordonniers /        
Bourreliers / 12. Tanneurs / 13. Liniers et brocanteurs / 14. Forgerons /   

15. Maitres tailleurs de pierre et de bois / 16. Menuisiers, charpentiers /        
18. Bouchers / 19. Marchands de vin / 20. Marchands d’huile 

22. Compagnie del Bigallo / 23. Compagnie della Misericordia /                  
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        ....المدینة ا.یطالیة في العصور الوسطی من خ�ل الصورالمدینة ا.یطالیة في العصور الوسطی من خ�ل الصورالمدینة ا.یطالیة في العصور الوسطی من خ�ل الصورالمدینة ا.یطالیة في العصور الوسطی من خ�ل الصور): ): ): ): 15((((رقم رقم رقم رقم     الملحقالملحقالملحقالملحق

             )Garisenda(غاریزنــدا ، و بــرج )القــرن الثــاني عشــر) ( Asinelli(بولونیــا، بــرج أزینلــي  

  )1(.)القرن الحادي عشر( 

  

  

                                      
1. Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, p 10.   
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        ....المدینة ا.یطالیة في العصور الوسطی من خ�ل الصورالمدینة ا.یطالیة في العصور الوسطی من خ�ل الصورالمدینة ا.یطالیة في العصور الوسطی من خ�ل الصورالمدینة ا.یطالیة في العصور الوسطی من خ�ل الصور): ): ): ): 15((((تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم 

  )1().القرنین الثالث عشر و الرابع عشر المی�دي( بستویا، قصر القمونة أو قصر القدماء     

   )Soprana.()2(وة، بوابة سوبرانا جن                                  

  

                                      
1. Franceschi . F & Taddei . I, op.cit, p 38.  
2. Jehel . G, op.cit, p 44.  
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        ....المدینة ا.یطالیة في العصور الوسطی من خ�ل الصورالمدینة ا.یطالیة في العصور الوسطی من خ�ل الصورالمدینة ا.یطالیة في العصور الوسطی من خ�ل الصورالمدینة ا.یطالیة في العصور الوسطی من خ�ل الصور

  )2(.م 1278، نابولي عملة شارل اQول اQنجوفي

   )4(.وزنة صوف، وثیقة من نقابة التجار

1. Benevolo . L, op.cit, p 232.  
2. Gaulin . J . L & autres, op.cit, p 206.
3. Balard . M, op.cit, p 51.  
4. Ibid, p 47.  

المدینة ا.یطالیة في العصور الوسطی من خ�ل الصورالمدینة ا.یطالیة في العصور الوسطی من خ�ل الصورالمدینة ا.یطالیة في العصور الوسطی من خ�ل الصورالمدینة ا.یطالیة في العصور الوسطی من خ�ل الصور): ): ): ): 15((((تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم 

)                                 (2(  

  )1(.، عملة فلورنسا)Le florin d’or(الفلورین الذهبي 

Carlino ( أو السالوتو)Saluto(، نجوفيQول اQعملة شارل ا

وزنة صوف، وثیقة من نقابة التجار    )3(.جنوة) SCALA(أسطول جنوة، المتحف البحري 

                                      

, op.cit, p 206.  

تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم تابع للملحق رقم 

   )1)                                 (

الفلورین الذهبي . 1

Carlino(الکارلینو . 2

أسطول جنوة، المتحف البحري 
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        ::::قائمة المصادر و المراجعقائمة المصادر و المراجعقائمة المصادر و المراجعقائمة المصادر و المراجع

I----    المصادر و المراجع باللغة العربیةالمصادر و المراجع باللغة العربیةالمصادر و المراجع باللغة العربیةالمصادر و المراجع باللغة العربیة::::        

  :المصادر -1

منشورات ا*نیس موفم للنشر، : ، الجزائرالرحلة ،أبو الحسن محمد بن أحمدأبو الحسن محمد بن أحمدأبو الحسن محمد بن أحمدأبو الحسن محمد بن أحمد    ابن جبیرابن جبیرابن جبیرابن جبیر .1
1998.  

منشـورات دار مکتبـة   : ، بیـروت کتـاب صـورة ا*رض  ، أبي القاسم النصیبيأبي القاسم النصیبيأبي القاسم النصیبيأبي القاسم النصیبي    ابن حوقلابن حوقلابن حوقلابن حوقل .2
  .1992الحیاة للطباعة و النشر، 

شـحادة  : ، ضبط المتن و وضع الحواشي و الفهـارس المقدمة، عبد الرحمنعبد الرحمنعبد الرحمنعبد الرحمن    ابن خلدونابن خلدونابن خلدونابن خلدون .3

  .2001دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، : زکار سهیل،  بیروت :خلیل، مراجعة

 دار المعرفة للطباعة و النشر،: ، بیروتالخراجکتاب  ،بن إبراهیمبن إبراهیمبن إبراهیمبن إبراهیم    أبو یوسف یعقوبأبو یوسف یعقوبأبو یوسف یعقوبأبو یوسف یعقوب .4

1979. 

، أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدریس الحمودي الحسنيأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدریس الحمودي الحسنيأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدریس الحمودي الحسنيأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدریس الحمودي الحسني    اIدریسياIدریسياIدریسياIدریسي .5

، 1، مج2002مکتبة الثقافة الدینیة، : ، القاهرةکتاب نزهة المشتاق في اختراق اMفاق

  .2مج 

دار : ، دمشـق 1زیتـون عـادل، ط   :، ترجمـة و تقـدیم و تعلیـق   سیرة شارلمان، إینهاردإینهاردإینهاردإینهارد .6

 .1989حسان للطباعة و النشر 

، عرض و تحلیل      إدارة اIمبراطوریة البیزنطیة، السابعالسابعالسابعالسابع    بورفیروجنیتوس قسطنطینبورفیروجنیتوس قسطنطینبورفیروجنیتوس قسطنطینبورفیروجنیتوس قسطنطین .7

  .1980دار النهضة العربیة، : عمران محمود سعید، بیروت: و تعلیق

/ هـ 569 -561(یامین التطیلي رحلة بن، بن یونه النباري ا*ندلسيبن یونه النباري ا*ندلسيبن یونه النباري ا*ندلسيبن یونه النباري ا*ندلسي    التطیلي بنیامینالتطیلي بنیامینالتطیلي بنیامینالتطیلي بنیامین .8

الشیخ عبد الرحمن عبد الله،  : حداد عزرا، دراسة و تقدیم: ، ترجمة)م 1173 -1165

 .2002المجمع الثقافي، : ، أبو ظبي1ط 
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حاج صادق محمد، : ، تحقیقکتاب الجغرافیة، أبي عبد الله محمد بن أبي بکرأبي عبد الله محمد بن أبي بکرأبي عبد الله محمد بن أبي بکرأبي عبد الله محمد بن أبي بکر    الزهريالزهريالزهريالزهري .9

 .مکتبة الثقافة الدینیة: مصر

، 1977 دار صادر،: ، بیروتمعجم البلدان، شهاب الدین أبي عبد اللهشهاب الدین أبي عبد اللهشهاب الدین أبي عبد اللهشهاب الدین أبي عبد الله    یاقوت الحمويیاقوت الحمويیاقوت الحمويیاقوت الحموي .10

 .2 مج

  :العربیة المراجع - 2

، اIمارات الروسیة و ع[قاتها الخارجیة في العصور الوسطی في إبسیس نوارة عليإبسیس نوارة عليإبسیس نوارة عليإبسیس نوارة علي .1

منشورات جامعة قان : ، بنغازي1الفترة ما بین القرنین التاسع و الحادي عشر، ط

  . 2008یونس، 

عین : ، مصر3، ط سیاستهم الخارجیة) هـ 296 -184(ا*غالبة ، اسماعیل محموداسماعیل محموداسماعیل محموداسماعیل محمود .2

 .2000للدراسات و البحوث اIنسانیة و ا_جتماعیة، 

، تاریخ أوروبا في العصور الوسطی، أمین عبد ا*میر محمد و حسین محمد توفیقأمین عبد ا*میر محمد و حسین محمد توفیقأمین عبد ا*میر محمد و حسین محمد توفیقأمین عبد ا*میر محمد و حسین محمد توفیق .3

 .1980جامعة بغداد : بغداد

 .1996الشرکة العالمیة للکتاب، : ، بیروت1، طالتاریخ الروماني، أیوب أبراهیم رزق اللهأیوب أبراهیم رزق اللهأیوب أبراهیم رزق اللهأیوب أبراهیم رزق الله .4

الدبلوماسیة اIس[میة و الع[قات السلمیة مع الصلیبیین دراسات ، توفیق عمر کمالتوفیق عمر کمالتوفیق عمر کمالتوفیق عمر کمال .5

: ، اIسکندریة)م 1291 - 1097 /هـ 690 - 491(تحلیلیة وثائقیة في التاریخ الدبلوماسي 

 .1986مؤسسة شباب الجامعة،

/ هـ 690 -492(ا_ستیطان الصلیبي في فلسطین ، الجندي جمعة محمد مصطفیالجندي جمعة محمد مصطفیالجندي جمعة محمد مصطفیالجندي جمعة محمد مصطفی .6

 .2006 مکتبة ا*نجلو المصریة،: ، مصر)م 1291 -1099

دار  :، القاهرة2ط  ،المدینة دراسة في علم ا_جتماع الحضري، الحسیني السیدالحسیني السیدالحسیني السیدالحسیني السید .7

 . 1981المعارف،

 .عالم الکتب: ، القاهرة2، طجغرافیة المدن، حمدان جمال حمدان جمال حمدان جمال حمدان جمال  .8
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: ، القاهرة1 ، ط568-774 اللومباردیون في التاریخ و الحضارة، الحویري محمود محمدالحویري محمود محمدالحویري محمود محمدالحویري محمود محمد .9

 .1986 دار المعارف،

، ا*وضاع الحضاریة في ب[د الشام في القرنین الثاني عشر      الحویري محمود محمدالحویري محمود محمدالحویري محمود محمدالحویري محمود محمد .10

  . 1979دار المعارف، : و الثالث عشر من المی[د عصر الحروب الصلیبیة، القاهرة

دار ع[ء الدین، : ، دمشق1، طحضارة أوروبا في العصور الوسطی، الخطیب محمدالخطیب محمدالخطیب محمدالخطیب محمد .11

2006. 

دار النهضة : ، القاهرة5، ط دراسات في تاریخ الدولة البیزنطیة، الربیع حسنین محمدالربیع حسنین محمدالربیع حسنین محمدالربیع حسنین محمد .12

 .1995العربیة، 

    ، تطور النظم ا_جتماعیة وأثرها في الفرد و المجتمع، رشوان حسین عبد الحمیدرشوان حسین عبد الحمیدرشوان حسین عبد الحمیدرشوان حسین عبد الحمید .13

 .2003المکتب الجامعي الحدیث،  :یةاIسکندر ،4ط 

، 6، طالمدینة دراسة في علم ا_جتماع الحضري، رشوان حسین عبد الحمیدرشوان حسین عبد الحمیدرشوان حسین عبد الحمیدرشوان حسین عبد الحمید .14

      .1998المکتب الجامعي الحدیث، : اIسکندریة

دار قباء : القاهرة ،تطور الفکر ا*خ[قي في الفلسفة الغربیة ،رشوان محمد مهرانرشوان محمد مهرانرشوان محمد مهرانرشوان محمد مهران .15

  .1998و التوزیع،  للطباعة و النشر

، 1، الع[قات ا_قتصادیة بین الشرق و الغرب في العصور الوسطی، ط عادلعادلعادلعادلزیتون زیتون زیتون زیتون  .16

  .1980دار دمشق، : دمشق

الع[قات السیاسیة و الکنسّیة بین الشرق البیزنطي و الغرب ال[تیني ، ، ، ، زیتون عادلزیتون عادلزیتون عادلزیتون عادل .17

 .1980دار دمشق للطباعة و النشر، : ، دمشق1،  ط في العصور الوسطی

المدینة في العصر الوسیط قضایا و وثائق من ، مةمةمةمةالسبتي عبد ا*حد و فرحات حلیالسبتي عبد ا*حد و فرحات حلیالسبتي عبد ا*حد و فرحات حلیالسبتي عبد ا*حد و فرحات حلی .18

 . 1994المرکز الثقافي العربي، : ، الدار البیضاء1، ط تاریخ الغرب اIس[مي

أفریقیا الشرق، : الدار البیضاء في التاریخ الروماني نشأة الجمهوریة،، سراج أحمدسراج أحمدسراج أحمدسراج أحمد .19

2001. 
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 1، طقراءة في تاریخ و حضارة أوروبا العصور الوسطی ،أشرف صالح محمدأشرف صالح محمدأشرف صالح محمدأشرف صالح محمد    سیدسیدسیدسید .20

 .2008شرکة الکتاب العربي اIلکتروني، : إلکترونیة، بیروت

دار النهضة : بیروت، 7، طمجتمع المدینة ا_جتماع الحضري،  شوقي عبد المنعمشوقي عبد المنعمشوقي عبد المنعمشوقي عبد المنعم .21

 .1981العربیة، 

دار  :، مصرالنظم و الحضارة ا*وروبیة في العصور الوسطی ،الشیخ محمد مرسيالشیخ محمد مرسيالشیخ محمد مرسيالشیخ محمد مرسي .22

 .1996المعرفة الجامعیة، 

دار المعرفة : ، اIسکندریةتاریخ اIمبراطوریة البیزنطیة، الشیخ محمد مرسيالشیخ محمد مرسيالشیخ محمد مرسيالشیخ محمد مرسي .23

 . 1994الجامعیة، 

: ، مصراIمبراطوریتان البیزنطیة و الرومانیة الغربیة زمن شارلمان ،صبرة عفاف سیدصبرة عفاف سیدصبرة عفاف سیدصبرة عفاف سید .24

 .1982دار النهضة العربیة للطباعة و النشر و التوزیع، 

عین : ، مصر1، ط ا_قتصاد الصلیبي في ب[د الشام، اتم عبد الرحمناتم عبد الرحمناتم عبد الرحمناتم عبد الرحمنالطحاوي حالطحاوي حالطحاوي حالطحاوي ح .25

 .1999 للدراسات و البحوث اIنسانیة و ا_جتماعیة،

جامعة : ، بیروتبحوث و دراسات في تاریخ العصور الوسطی، عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح .26

 .1977بیروت العربیة 

دار النهضة : ، بیروتتاریخ أوروبا في العصور الوسطی، عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح .27

  .1976العربیة، 

مکتبة : ، القاهرةأوروبا العصور الوسطی، النظم و الحضارة، عاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاحعاشور سعید عبد الفتاح .28

 .2، ج1959النهضة المصریة 

دار قباء : ، القاهرةالفکر السیاسي ا*وروبي في العصور الوسطی ،عبد الحمید رأفت عبد الحمید رأفت عبد الحمید رأفت عبد الحمید رأفت  .29

  .2002 الطباعة و النشر و التوزیع،

، 128، العدد سلسلة عالم المعرفة، المدینة اIس[میة، عثمان محمد عبد الستارعثمان محمد عبد الستارعثمان محمد عبد الستارعثمان محمد عبد الستار .30

 .1988المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اMداب، أغسطس : الکویت
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 .دار المعرفة: ، القاهرةالمجتمع ا*وروبي في العصور الوسطی، العدوي إبراهیم أحمدالعدوي إبراهیم أحمدالعدوي إبراهیم أحمدالعدوي إبراهیم أحمد .31

 .2005الثقافي العربي ، المرکز : البیضاء، الدار  4، طمفهوم التاریخ  ،العروي عبد اللهالعروي عبد اللهالعروي عبد اللهالعروي عبد الله .32

 .دار النهضة العربیة :بیروتتاریخ أوروبا في العصور الوسطی، ، العریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید الباز .33

دار : ، بیروتالحضارة و النظم ا*وروبیة في العصور الوسطی، العریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید البازالعریني السید الباز .34

 .النهضة العربیة، القسم ا*ول

منشورات کلیة : ، القنیطرة1، ط )جدیدة مجموعة( رسائل موحدیة ، عزاوي أحمدعزاوي أحمدعزاوي أحمدعزاوي أحمد .35

 .1، ج 1995اMداب و العلوم اIنسانیة بالقنیطرة، 

دار النهضة : ،  بیروت)العصر الهل[دي(التاریخ الیوناني  ،علي عبد اللطیف أحمدعلي عبد اللطیف أحمدعلي عبد اللطیف أحمدعلي عبد اللطیف أحمد .36

 .2- 1، ج 1971العربیة 

دار  :، اIسکندریةمعالم تاریخ أوروبا في العصور الوسطی، عمران محمود سعیدعمران محمود سعیدعمران محمود سعیدعمران محمود سعید .37

 .المعرفة الجامعیة

جغرافیة الحضر دراسة في تطور الحضر و  ،یسريیسريیسريیسري    الجوهريالجوهريالجوهريالجوهري    ووووغ[ب محمد السید غ[ب محمد السید غ[ب محمد السید غ[ب محمد السید  .38

 .منشأة المعارف: ، اIسکندریةمناهج البحث فیه

منشورات جامعة : ، دمشق2، طالحضارة ا*وروبیة في العصور الوسطی، نعیم نعیم نعیم نعیم  فرحفرحفرحفرح .39

 .2000 -1999دمشق، 

الخلفیة اIیدیولوجیة للحروب الصلیبیة، دراسة عن الحملة ا*ولی ، قاسم قاسم عبدهقاسم قاسم عبدهقاسم قاسم عبدهقاسم قاسم عبده .40

 .1999عین للدراسات و البحوث اIنسانیة و ا_جتماعیة، : مصر ،1، ط1099 -1095

تاریخ المسلمین في البحر المتوسط، ا*وضاع السیاسیة و ا_قتصادیة ، مؤنس حسینمؤنس حسینمؤنس حسینمؤنس حسین .41

 . 1991یة، الدار المصریة اللبنان: ، القاهرة1، طو ا_جتماعیة

دار : ، بیروت1، ط)عصر النهضة(مدخل لدراسة التاریخ ا*وروبي ، مخزوم محمدمخزوم محمدمخزوم محمدمخزوم محمد .42

   .1983الکتاب اللبناني و مکتبة المدرسة، 
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دار النهضة : ، بیروت2 العریني السید الباز، ط: ، ترجمةالحروب الصلیبیة، باکر ارنستباکر ارنستباکر ارنستباکر ارنست .43

 .العربیة

دار النهضة : بیروت ،الیونان مقدمة في التاریخ الحضاري، یحیی لطفي عبد الوهابیحیی لطفي عبد الوهابیحیی لطفي عبد الوهابیحیی لطفي عبد الوهاب .44

 .1979العربیة، 

  :المراجع المترجمة - 3

الدولة الصنهاجیة، تاریخ إفریقیة في عهد بني زیري من ، إدریس الهادي روجيإدریس الهادي روجيإدریس الهادي روجيإدریس الهادي روجي .1

دار الغرب : ، بیروت1الساحلي حمادي، ط : ، ترجمةم 12 إلی القرن 10القرن 

 .1 ، ج1992اIس[مي، 

، الحرب المقدسة  الحم[ت الصلیبیة و أثرها علی العالم الیوم، آرمسترونغ کارینآرمسترونغ کارینآرمسترونغ کارینآرمسترونغ کارین .2

 .2005دار الکتاب العربي، : الکعکي سامي،  بیروت: ترجمة

، الشرق و الیونان القدیمة: تاریخ الحضارات العام ،جانینجانینجانینجانین إیمار أندریه و أوبوایهإیمار أندریه و أوبوایهإیمار أندریه و أوبوایهإیمار أندریه و أوبوایه .3

: ، بیروت2ط ، ج .فؤاد ، أبوریحانم.فریدداغر : ترجمة کروزیه موریس: إشراف

 .1، مج1986منشورات عویدات، 

دار النهضة : ، بیروت2 العریني السید الباز، ط: ، ترجمةالحروب الصلیبیة، باکر ارنستباکر ارنستباکر ارنستباکر ارنست .4

 .العربیة

قاسم قاسم عبده و حسن : ، ترجمة و تعقیب و تقدیمعالم الصلیبیین، براور یوشعبراور یوشعبراور یوشعبراور یوشع .5

 .1999عین للدراسات و البحوث اIنسانیة و ا_جتماعیة،  :، مصر1محمد خلیفة، ط 

کروزیه : ، إشرافالقرون الوسطی: تاریخ الحضارات العام ، ّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرونّبروى إدوار و آخرون .6

منشورات عویدات، : ، بیروت 2م، ط. و داغر فرید  داغر یوسف أسعد :موریس، ترجمة

 .3، مج1986

، )حیاة ا_قتصادیة و ا_جتماعیةال(تاریخ أوروبا في العصور الوسطی  ،هنريهنريهنريهنري بیرینبیرینبیرینبیرین .7

 .1996الهیئة المصریة العامة للکتاب، : عطیة، القاهرة القوصي:  ترجمة و تحقیق
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ا*هلیة للنشر و التوزیع، : وتبیر زیادة نقو_،: ، ترجمةتاریخ البشریة، أرنولدأرنولدأرنولدأرنولدتوینبي توینبي توینبي توینبي  .8

 .2، ج 1، ج1985

: و فرید فاروق، مراجعة الذهبي جمیل یواقیم: ، ترجمةحضارة روما ،رررر. . . . ددلي دونالدددلي دونالدددلي دونالدددلي دونالد .9

 .1964دار نهضة مصر للطباعة و النشر، : خفاجة صقر، القاهرة

منشورات : ، بیروت1ط توفیق،وهبة : ، ترجمةتاریخ الحضارة ا*وروبیة ،دلماس کلوددلماس کلوددلماس کلوددلماس کلود .10

 .1970 عویدات،

الیازجي نسیم واکیم، : ، ترجمةالحضارات القدیمة ،سسسس. . . . و کوفالیف و کوفالیف و کوفالیف و کوفالیف  فففف. . . .     دیاکوفدیاکوفدیاکوفدیاکوف .11

 .2ج  ،1، ج2000دار ع[ء الدین،  منشورات: ، دمشق1ط

جامعة الدول : ، القاهرة3، طزکي نجیبمحمود : ، ترجمةقصة الحضارة ،دیورانت ولدیورانت ولدیورانت ولدیورانت ول .12

، 2مج/1، ج1مج/5ج(، 1968التألیف و الترجمة و النشر، مطبعة لجنة  العربیة

  ). 4مج/4، ج4مج/3، ج3مج/3، ج3مج/2، ج3مج/1ج، 2مج/3، ج2مج/2ج

المسیري : ، ترجمةالغرب و العالم تاریخ الحضارة من خ[ل موضوعات ،رایلي کافینرایلي کافینرایلي کافینرایلي کافین .13

سلسلة عالم  زکریا فؤاد،: عبد الوهاب محمد و حجازي هدى عبد السمیع، مراجعة

 .1985المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اMداب، جوان : ، الکویت90، العدد المعرفة

، 3عبد العزیز توفیق، ط  یدجاو: ، ترجمةالحضارة البیزنطیة، ننننرنسیمان ستیفرنسیمان ستیفرنسیمان ستیفرنسیمان ستیف .14

 .2010الهیئة المصریة العامة للکتاب، : القاهرة

، 1فیصل، ط عبد الله: ، ترجمةالتجارة و التجار في ا*ندلس، ریمي کونستیل أولیفیاریمي کونستیل أولیفیاریمي کونستیل أولیفیاریمي کونستیل أولیفیا .15

  .2002 مکتبة العبیکان،: الریاض

دار : شاهین إلیاس، موسکو: ، ترجمةالصلیبیون في الشرق، زابوروف میخائیلزابوروف میخائیلزابوروف میخائیلزابوروف میخائیل .16

  .1986التقدم، 

أدهم  :، مراجعةناصف مجد الدین حنفي:  ، ترجمةتاریخ العالم الغربي ،جججج. . . . لللل    ....شینيشینيشینيشیني .17

 .دار النهضة العربیة: القاهرة ،علي
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، م 909 -860/ هـ 296 - 184 الدولة ا*غلبیة التاریخ السیاسي ،الطالبي محمدالطالبي محمدالطالبي محمدالطالبي محمد .18

دار  :، بیروت2الساحلي حمادي، ط : المنجي مراجعة و تدقیق الصیادي: ترجمة

 .1995الغرب اIس[مي، 

زیادة محمد مصطفی، : ، ترجمةتاریخ أوروبا العصور الوسطی، لللل. . . . أ أ أ أ . . . . هـ هـ هـ هـ . . . . فیشر فیشر فیشر فیشر  .19

 . 1966دار المعارف، : القاهرة ، 3العریني السید الباز، ط 

: ، ترجمة و تعلیقالبدایة و النهایة: التاریخ الوسیط قصة حضارة ، فففف. . . . کانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمانکانتور نورمان .20

،  عین للدراسات و البحوث اIنسانیة و ا_جتماعیة:  صر، م5ط ، قاسم قاسم عبده

 .القسم ا*ول ،1997

، 1أحمد، ط الشیخ: ، ترجمةالشرق و الغرب زمن الحروب الصلیبیة ،کاهن کلودکاهن کلودکاهن کلودکاهن کلود .21

 .1995سینا للنشر : القاهرة

یوسف : ، ترجمة و تعلیقفي النظم و الحضارة عالم العصور الوسطی، جججج. . . . جججج. . . . کولتون کولتون کولتون کولتون  .22

 . 1981دار النهضة العربیة،: بیروتجوزیف نسیم، 

أبو صرة : ، ترجمة و تقدیم1350- 950 ثورة العصور الوسطی التجاریة، لوبیز روبیرتلوبیز روبیرتلوبیز روبیرتلوبیز روبیرت .23

 . ELGA ،1997منشورات: السوري ص[ح الدین حسن، مالطا: محمود أحمد، مراجعة

- 500(القوى البحریة و التجاریة في حوض البحر المتوسط ، رررر. . . . لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد لویس أرشیبالد  .24

مکتبة : غربال محمد شفیق، القاهرة: عیسی أحمد محمد، مراجعة: ترجمة، )1100

 .النهضة المصریة و مؤسسة فرنکلین للطباعة و النشر

ناظم عبد الجلیل و الحنصالي : ، ترجمةتراتیل متوسطیة ،ماتفیجیفتش بریدراكماتفیجیفتش بریدراكماتفیجیفتش بریدراكماتفیجیفتش بریدراك .25

 .1999دار توبقال للنشر، : ، الدار البیضاء1 سعید، ط

المجلس : ، القاهرة1بشیر، ط السباعي: ، ترجمةلیبيالس[م الص، ماستناك توماشماستناك توماشماستناك توماشماستناك توماش .26

  .2003 ا*علی للثقافة،



المصادر و المراجعالمصادر و المراجعالمصادر و المراجعالمصادر و المراجع    قائمةقائمةقائمةقائمة  
 

 

 

253 

تقدیم  ، ترجمة والمدینة علی مّر العصور أصلها و تطورها و مستقبلها ،ممفرد لویسممفرد لویسممفرد لویسممفرد لویس .27

 .1، ج 1964مکتبة ا*نجلو المصریة، : رةالقاه نصحي إبراهیم،: و تعلیق

جاوید عبد : ، ترجمة814 -395می[د العصور الوسطی ، بببب. . . . لللل. . . . سانتسانتسانتسانت....هـ هـ هـ هـ . . . . موسموسموسموس .28

 .1967عالم الکتب، : العریني السید الباز، القاهرة: العزیز توفیق، مراجعة

: ، ترجمةالدولة و اIمبراطوریة في العصور الوسطی، جججج. . . . باراک[ف باراک[ف باراک[ف باراک[ف  وووو مممم. . . . لللل. . . . هارتمان هارتمان هارتمان هارتمان  .29
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